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Berkembamgnya ilmu pengetahuan berpengaruh pada meningkatnya 

kebutuhan akan sumber belajar yang inovatif . Permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu (1) Atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar Geografi, (2) Bagaiman relevansi Objek Wisata Guci dengan materi 

pembelajaran Geografi, dan (3) Bagaimana pemahaman guru Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar. 

Penelitian dilakukan di kawasan Objek Wisata Guci dan SMA-SMA 

Negeri di Kabupaten Tegal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif  dengan analisis deskriptif persentase. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sample adalah purposive sampling.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Objek Wisata Guci dapat dijadikan 

sumber belajar terbukti dari hasil analisis potensi pasaran wisata, pada analisis 

tersebut menunjukan bahwa ada 6 atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat 

dijadikan sumber belajar. Secara general karakteristik objek-objek yang potensial 

relevan dengan materi pembelajaraan pada mata pelajaran Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal khusunya pada materi-materi yang berhubungan dengan 

Geografi fisik seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, sumber daya 

lama, dan lingkungan. Sedangkan untuk pemahaman guru Geografi SMA di 

Kabupaten telah memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi Objek Wisata 

Guci sebagai sumber belajar sehingga guru telah mampu merancang sebuah 

pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan menggunakan Objek Wisata 

Guci sebgai sumber maupun sarana pembelajaran. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Atraksi di Objek Wisata Guci yang 

dapat dijadikan sumber belajar adalah Pemandian Pancuran 13, Curug Sungai 

Gung, Bukit Perkasa, Curug Pancuran 5, Wana Wisata, dan Curug Jedor, (2) 

Objek Wisata Guci memiliki relevansi dengan materi pembelajaran pada mata 

pelajaran Geografi, (3) Pemahaman guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

terhadap Objek Wisat Guci sebagai sumber belajar masuk dalam kriteria cukup 

dengan persentase pencapaian sebesar 51,13%. 

Saran dari peneliti (1) Bagi guru dalam upaya memberikan pembelajaran 

yang inovatid dan sesuai dengan taraf berfikir peserta didik hendaknya 

menggunakan metode yang lebih bervariatif. Serta dalam upaya pengembangan 

kemampuan hendaknya dapat lebih kreatif dalam memanfaatkan lingkungan yang 

ada untuk dijadikan sumber dan sarana belajar khusunya Objek Wisata Guci, (2) 

Bagi pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas kepariwisataan Kabupaten 

Tegal khusunya Objek Wisata Guci demi kenyamanan pengunjung. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi suatu 

wilayah. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya ini senantiasa dapat 

ditingkan dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk memajukan wilayah 

tersebut. Salah satu upaya meningkatkan potensi yang dimilikinya adalah 

memalui pendidikan dimana dalam proses pendidikan terdapat kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran dalam pendidikan dapat diartikan sebagai proses 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui sumber belajar dalam 

suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercaan 

peserta didik. Atau dengan kata lain pembelajaran adalah suatu proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Komponen dalam 

pembelajaran salah satunya adalah sumber belajar. 

Sumber belajar (learning resources) adalah segala daya atau sumber 

baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan 

peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi 

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran 

atau untuk mencapai tujuan tertentu. 



2 

 

 

 

Menurut Edgar Dale (dalam Sudjana dan Rivai, 2009:76) 

mengemukakan bahwa pengalaman itu adalah sumber belajar. Sumber belajar 

dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya, seluas hidup itu 

sendiri, karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar 

sepanjang hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar. Dimana 

belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku kearah yang 

lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Sehingga cukup 

beralasan jika sekolah perlu memberikan pengalaman sebanyak mungkin dan 

variatif. Untuk mencapai hal ini sekolah perlu menggunakan sebnayak 

mungkin sumber belajar yang bermanfaat dan mampu memotivasi siswa. 

Pembelajaran geografi pada hakekatnya adalah proses mengkaji dan 

menelaah tentang semua aspek yang terdapat di muka bumi dimana manusia 

dan lingkungan termasuk kedalam objek kajiannya. Oleh karena itu sangatlah 

memungkinkan jika seorang pendidik menjadikan lingkungan sebagai sumber 

dan media pembelajaran. Jika dilihat dari segi kehidupan siswa, sumber 

belajar merupakan komponen yang sangat penting.  

Dalam buku petunjuk teknis pengembangan silabus dicantumkan 

mengenai karakteristik mata pelajaran geografi. Berdasarkan struktur 

keilmuannya geografi adalah disiplin ilmu yang menkaji tentang fenomena 

permukaan bumi atau geosfer. Geografi dapat diibaratkan sebagai sebuah 

pohon ilmu dimana akar-akarnya adalah litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, 

dan antroposfer, sedang yang meancadi cabang-cabangnya adalah geografi 

fisik dan geografi manusia. Ruang lingkup materi pembelajaran geografi yanki 
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memperlajari tentang lokasi, hubungan antar ruang, karakteristik wilayah, 

interaksi manusia dengan lingkungan serta perubahan permukaan bumi. 

Dalam seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran 

geografi di Semarang tahun 1988 “Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan”. Pengajaran 

geografi yang merupakan penjabaran pada tingkat sekolah dasar dan sekolah 

lanjutan, juga memiliki karakter yang sama dengan geografi dan studi 

geografi. 

Pembelajaran geografi merupakan proses dan interaksi antara 

pendidik dan peserta didik dalam menelaah interaksi, interaksi dan interelasi 

antar gejala-gejala di permukaan bumi yang dapat diungkap melalui 

pertanyaan-pertanyaan apa, dimana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa? 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sumaatmadja (1996:36). Studi geografi 

melihat dan mempelajari wilayah-wilayah dipermukaan bumi yang tersebar 

membentuk lingkungan-lingkungan geografis tertentu yang membentuk suatu 

system tertentu. Dari beberapara system yang terbentuk sudah tentu ada 

persamaan dan perbedaan gejala dan juga memiliki karakteristik masing-

masing. 

Salah satu sumber belajar khususnya pada mata pelajaran geografi 

adalah lingkungan. Lingkungan menutur Sumaatmadja (1981:229) meliputi 

berbagai benda, organisme, tanah, udara, dan lain sebagainya, yang 

merupakan kondisi disekitar makhluk yang mempengaruhi kehidupannya. 
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Atau lingkungan dapat juga diartikan sebagai semua kondisi di sekitar 

makhluk hidup, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan karakternya. 

Lingkungan selain berguna bagi kebutuhan hidup, dapat juga dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar manusia, dalam memperoleh pengetahuan.Karena 

didalam lingkungan banyak sekali aspek-aspek yang dapat dikaji dan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Adapun contoh keberadaan lingkungan 

yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah objek wisata Guci. Yang 

terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. 

Objek Wisata Guci merupakan salah satu objek wisata unggulan di 

Kabupaten Tegal dengan pemandian air panas sebagai daya tari utamanya. 

Jarak Objek Wisata Guci dari Ibu Kota Kabupaten Tegal sekitar 30 km, 

sedangkan dari Kota Tegal berjarak tempuh sekitar 40 km ke arah selatan. 

Akses menuju objek wisata ini mudah dan dapat dijangkau dengan kendaraan 

roda dua ataupun roda empat. 

Sampai saat ini, sebagian guru geografi di Kabupaten Tegal masih 

memandang Objek Wisata Guci hanya sebagai objek wisata. Seiring dengan 

perkembangan ilmu dan pengetahuan, kebutuhan akan sumber belajar yang 

lebih beragam dan inovatifpun semakin meningkat hal tersebut tentunya akan 

berpengaruh lebih terhadap minat belajar peserta didik serta mempermudah 

pemahaman peserta didik akan materi-materi yang diajarkan. 

Selain untuk tujuan menambah pemahaman peserta didik akan materi 

yang diajarkan, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pembelajaran 

bertujuan agar pesrta didik lebih aktif, mempermudah dalam penyerapan 
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pengetahuan, dapat lebih mengenal lingkungan disekitnya, dapat lebih akrab 

dengan lingkungannya, memiliki kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan, 

serta memberikan pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran yang lebih 

bagi peserta didik di masa yang akan datang. 

Dengan mempelajari lingkungan disekitar Objek Wisata Guci ini 

diharapkan agar peserta didik dapat lebih memahami gejala-gejala yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, lebih dari itu diharapkan mampu menumbuhkan 

kesadaran akan mencingtai alam sekitar dan dimungkinkan untuk peserta 

didik turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara alam. Pada kegiatan 

pembelajaran geografi, sebagian guru hanya melakukan proses transfer ilmu 

pengetahuan dan pengalamannya serta masih banyak pula yang menggunakan 

metode ceramah yang terkesan monoton. Pada dasarnya metode ceramah ini 

memang diperlukan dalam pembelajaran, akan tetapi pada metode ini gurulah 

yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajran, sehingga peserta didik 

cepat dalam menangkan materi akan tetapi cepat pula lupa. Karena pada 

metode ceramah ini gurulah yang aktif, maka akan menimbukan kebosanan, 

ngantuk, dan berkurangnya konsentrasi pesrta didik sehingga motovasi 

belajarnya pun menurun.  Dengan demikian perlu kiranya seorang pendidik 

untuk mencoba mengatasi permaslahan-permasalahan tersebut dengan 

menggunakan media dan metode yang lebih bersifat mengembangan keaktifan 

peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, dan konsentrasi peserta didik 

terhadap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga tujuan 
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pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud dan mendapat hasil yang 

optmal. 

Berdasarkan data dari Bapedda Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal 

memiliki jumlah sekolah menengah atas sebanyak 25 sekolah yang terdiri dari 

11 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta. Namun dalam kegiatan 

pembelajaran geografi belum ada yang memanfaatkan potensi Objek Wisata 

Guci sebagai sumber belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua 

MGMP Geografi Kebupaten Tegal, bahwa guru cenderung masih melakukan 

proses transfer ilmu pengetahuan dan pengalamannya melalui metode ceramah 

yang terkesan monoton dan belum ada yang memanfaatkan Objek Wisata 

Guci sebagai Sumber belajar.  

Seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kebutuhan akan 

sumber belajar yang inovatif dan mampu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pun semakin meningkat. Hal seperti ini yang mendorong penulis 

untuk mengetahui lebih dalam lewat penelitian ilmiah yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Guru Terhadap Objek 

Wisata Guci Sebagai Sumber Belajar Geografi SMA di Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pemahaman guru geografi SMA di Kabupaten Tegal 

terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah yang tertera diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengidentifikasi atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

1.3.2 Mengetahui relevansi Objek Wisata Guci dengan materi pembelajaran 

pada mata pelajaran geografi SMA di Kabupaten Tegal. 

1.3.3 Mengetahui pemahaman guru geografi SMA di Kabupaten Tegal 

terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan positif mengenai 

pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar khususnya pada 

mata pelajaran geografi di SMA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.1.1 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi mengenai 

lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

yang lebih inovatif dan mampu meningkatkan motivasi dan minat 

belajar peserta didik yakni objek wisata Guci. 
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1.4.1.2 Bagi Peserta Didik 

Dapat menambah pemahaman akan materi yang diajarkan oleh 

guru melalui pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga 

memberikan pengalaman lebih pagi peserta didik. 

1.4.1.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap 

usaha peningkatan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan Objek 

Wisata Guci sebagai sumber belajar. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan cara memandang serta 

menghadapi permasalahan yang ada dalam proposal ini maka perlu ditekankan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang ditetapkan. Penegasan istilah 

dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk perbedaan penafsiran dalam 

proposal ini. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan tersebut adalah: 

1.5.1 Pemahaman  

Winkel dan Mukhtar (dalam Sudaryono, 2012: 44) mengemukakan bahwa, 

pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan 

untuk menangkap makna dari ari dari bahan yang dipelajari, yang 

dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau 

mengubag data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu ke bentuk 

yang lain. 
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Sedangkan dalam Taksonomi Bloom pemahaman (Comprehension) berada 

pada tingkatan kedua atau C2. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan 

untuk memahamani arti, interpolasi, interpretasi instruksi (pengarahan) 

dan masalah. Pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan 

dalam proses berfikir dimana objek dituntut untuk memahami yang berarti 

mengetahui sesuatu hal dan melihat dari berbagai segi. Pada tingkatan ini, 

selain hapal objek juga harus memahami makna yang terkandung misalnya 

dapat menjelaskan sutu gejala, dapat menginterpretasi grafik, bagan atau 

diagram serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata 

sendiri (Dhezun, 2013). 

1.5.2 Guru Geografi SMA 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dijelaskan bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Dalam seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi di 

Semarang tahun 1988, “Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan”. 

Pengertian guru geografi SMA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seorang tenaga pendidikan yang memiliki tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
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mengevaluasi pada mata pelajaran yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau 

kewilayahan dalam konteks keruangan pada taraf pendididikan menengah 

atau SMA. 

1.5.3 Objek Wisata Guci 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisata menyebutkan objek wisata adalah segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata. Objek wisata yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keadan alam Objek Wisata Guci yang menjadi sasaran wisata 

karena mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Daya terik tersebut berupa 

keindahan alam dan suasana pegunungan dan sumber mata air panas dari 

Gunung Slamet. 

1.5.4 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses atau aktivitas pembelajaran baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Rohani dan Ahmadi, 2004:152).  

Pengertian sumber belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

adalah sumber belajar untuk mata pelajaran geografi, yakni semua sumber 

daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik dalam 

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Guru 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2002:427) 

Pemahamann adalah suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan 

benar. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahamn adalah suetu proses, 

cara memahami, cara mempelajari sesuatu dengan baik supaya paham dan 

mempunyai pengeatahuan. 

Menurut Arikunton (2009:118) pemahaman (Comprehension) 

adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan 

memperkirakan. Dalam belajar unsur pemahamn tidak dapat dipisahkan 

dari unsur psikologis lainnya/ dengan motivasi, konsentrasi, dan reaksi 

maka subjek belajar dapat mengembangkan fakta-fakta, ide-ide, atau skill 

dengan semua unsur tersebut. Pemahaman dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan pikiran, karena itu belajar berarti harus mengerti secara 

mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi seta aplikasi-

aplikasinya, sehingga dapat memahami suatu situasi.  

Selama ini sering kali kita mendengar istilah Taksonomi. 

Taksonomi berasa dari bahasa Yunani “tessein” berarti untuk 

mengklasifikasi dan “nomos” yang berarti aturan. Maka dapat diartikan 
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Taksonomi adalah klasifikasi berhirarki dari sesuatu atau prinsip yang 

mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda mati, tempat, dan 

kejadian sampai pada kemampuan berfikir dapat diklasifikasikan menurut 

beberapa skema. 

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat 

untuktujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali dikemukakan oleh 

Benjamin Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan 

dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan pada masing-

masing domain dibagi kembali kedalam pembagian yang lebih rinci. 

Tujuan pendidikan dibagi kedalam tiga domain, yaitu: 

1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan berfikir. 

2. Affective Domain (Ranah Afektif), berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, 

dan cara menyesuikan diri. 

3. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor), berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek keterampilan motoric seperti menulis 

tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin (Wikipedia, 

2015). 

 Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa 

kategori dan subkategori yang berururan mulai dari tingkah laku yang 

sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku 
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pada setiap tingkatan diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari 

tingkat yang lebih rendah. Sebagai contoh pada ranah kognitif, untuk 

mencapai pemahaman maka diperlukan juga penguasaan pada tingkat 

sebelumnya yakni pengetahuan. 

Dalam Taksonomi Bloom pemahaman (Comprehension) berada 

pada tingkatan kedua atau C2. Pemahaman diartikan sebagai 

kemampuan untuk memahamani arti, interpolasi, interpretasi instruksi 

(pengarahan) dan masalah. Pemahaman merupakan salah satu jenjang 

kemampuan dalam proses berfikir dimana objek dituntut untuk 

memahami yang berarti mengetahui sesuatu hal dan melihat dari 

berbagai segi. Pada tingkatan ini, selain hapal objek juga harus 

memahami makna yang terkandung misalnya dapat menjelaskan sutu 

gejala, dapat menginterpretasi grafik, bagan atau diagram serta dapat 

menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri (Dhezun, 

2013). 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.  

Pada penelitian ini pemahaman yang dimaksudkan adalah 

pemahaman guru yang berarti kemampuan untuk memahamani arti, 
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interpolasi, interpretasi instruksi (pengarahan) dan masalah. Pemahaman 

merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berfikir dimana 

objek dituntut untuk memahami yang berarti mengetahui sesuatu hal dan 

melihat dari berbagai segi yang dimiliki oleh tenaga pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pada jenjang 

pendidikan anak usia dini hingga menengah jalur pendidikan formal. 

 

2.2 Sumber Belajar 

2.1.1 Pengertian Sumber Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu proses sistematis yang terdiri 

dari banyak komponen. Adapun komponen dalam proses tersebut 

diantaranya adalah pendidik, peserta didik, rencana pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2009: 76) sumber belajar itu 

tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan 

proses belajar-mengajar, baik secara langsung langsung maupun tidak 

langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Pengertian yang lebih 

luas tentang sumber belajar dikemukakan oleh Dale (dalam Sudjana 

dan Rivai, 2009:76) yang menyakatan bahwa pengalaman itu adalah 

sumber belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menunjukan bahwa 

pada hakekatnya sumber belajar memiliki makna yang sangat luas, 
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seluas hidup itu sendiri, tidak hanya terbatas pada sumber yang 

berbentuk tulisan atau buku, tetapi juga orang dan wujud-wujud 

tertuntu lain selama hal tersebut dapat mendukung dan dimanfaatkan 

untuk keberhasilan pengajaran. Karena segala sesuatu yang dialami 

peserta didik dianggap sebagai sumber belajar. 

2.1.2 Manfaat Sumber Belajar 

Dalam kegiatan belajar ada banyak sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan, baik didalam kelas maupun dilingkungan sekitar, dan 

semuanya bermanfaat untuk kepentingan meningkatkan pemaham 

peserta didik. Berikut adalah manfaat belajar: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: 

a. Mempercepat laju pembelajaran dan membentuk guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik. 

b. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi 

sehingga lebih banyak membantu dan meningkatkan gairah 

belajar peserta didik.  

2. Memberikan kemungkingan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual dengan jalan: 

a. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan konfensional. 

b. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

berkembang sesuai dengan perkembangannya. 

3. Memberikan dasar ilmiah dengan jalan: 

a. Perencanaan program pembelajaran lebih sitematis. 
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b. Pengembangan bahan pembelajaran dengan dilandasi 

penelitian. 

4. Lebih memanfaatkan pembelajaran dengan jalan: 

a. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 

b. Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: 

a. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat 

verbal atau abstrak dengan realitas yang bersifat konkret.  

b. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajiakan informasi yang mamapu menembus tasa geografis 

(Hidayah, 2013). 

2.1.3 Jenis-jenis Sumber Belajar 

AECT (Association of Education Communication 

Technology)melalui karyanya “The Definition of Education 

Technology” (Miarso,1986) jenis sumber belajar dapat diklasifikasikan 

menjadi 6 macam yaitu: 

1. Pesan (Message) 

Informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk gagasan, fakta, arti dan kata. Termasuk dalam kelompok 

pesan adalah semua bidang studi atau bahan pembelajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik, dan sebagainya. 
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2. Manusia (People) 

Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah dan 

penyaji pesan.Yang termasuk kelompok ini adalah guru, tentor, 

peserta didik dan sebagainya. 

3. Bahan (Materials) 

Perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui 

penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials 

seperti: film, video, modul, majalah, buku, bahan pembelajaran 

terprogram, transparansi dan sebagainya. 

4. Peralatan (Device) 

Suatu perangkat keras untuk menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan.Misalnya overhead proyektor, slide, video 

tape/recorder, pesawat radio/tv, dan sabagainya. 

5. Teknik/metode (Technique) 

Prosedur atau acuan yang disiapkan dalam mempergunakan 

bahan pelajaran, peralatan, orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikanmateri pembelajaran. Contohnya: belajar secara 

mandiri, belajar secara kelompok, simulasi, ceramah, 

demonstrasi, Tanya jawab, CBSA dan sebaginya. 
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6. Lingkungan (Setting) 

Situasi atau suasana di sekitar proses belajar mengajar.Baik 

lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, taman, lapangan dan sebagainya.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:77) berdasarkan dari segi 

pengembangan, sumber belajar terdiri dari dua macam yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau 

dipergunakan untuk membantu pelajaran. Misalnya buku, brosur, 

ensiklopedi, film, video, tape, slide, dan OHP. 

2. Sumber belajar guna memberi kemudahan kepada seseorang 

dalam belajar berupa segala macam sumber belajar yang ada di 

sekitar kita. Sumber belajar tersebut dirancang untuk kepentingan 

tujuan suatu kegiatan pembelajaran. Misalnya pasar, taman, 

lapangan, dan sebagainya yang ada di lingkungan sekitar. 

 

2.3 Mata Pelajaran Geografi 

2.2.1 Hakekat Geografi 

Dalam Sumaatmadja (1981:30-34), orang yang berjasa 

mengemukakan konsep geografi adalah Eratothenes yang telah 

menggunakan kata “geographika”. Akar dari kata geografi atau 

geographika adalah geo yang berarti bumi, dan graphika yang berarti 

lukisan atau tulisan. Jadi kata geographika dalam bahasa Yunani, 
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berarti lukisan bumi (description of the earth) atau tulisan tentang 

bumi (writing about the earth). 

Sejalan dengan perkembangan manusia tentang lingkungan 

serta perkembangan pemikiran manusia tentang lingkungan, dan 

sejalan pula dengan perkembanagan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pengertian geografi juga mengalami perubahan dan perkembangan. 

Pengertian geografi yang semula hanya sebatas tulisan tentang bumi, 

telah berkembang menjadi pengertian sebagai ilmu pengetahuan 

lainnya. Geografi telah berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan 

yang memiliki objek studi, metode, prinsip, dan konsep-konsep 

sendiri.  

Dari asal katanya, geografi berasal dari kata geo yang berarti 

bumi, dan graphien yang berarti lukisan atau tulisan. Sebagaimana 

dikemukakan Erathothenes, geographika berarti tulisan tentang bumi. 

Dalam pengertian geografi bumi diartikan tidak hanya berkenaan 

dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala 

dan prosesnya, baik gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan 

proses kehidupannya. Dalam gejala dan proses kehidupan didalamnya 

termasuk kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia 

sebagai penghuni bumi. 

Karl Ritter (dalam Sumaatmadja, 1981:31) menyatakan bahwa 

“geography to study the earth as the dwelling-place of man”, mengkaji 

bumi sebagai tempat tinggal manusia. Pada pengertian tempat tinggal 
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manusia, tercakup didalamnya segala kegiatan manusia yang 

berkenaan dengan organisasi, struktur, dan pola yang dilakukan 

manusia mengenai tempat tinggalnya unyuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Penentuan bagian dari bumi tidak terbatas 

kepada bagian permukaan bumi yang benar-benar ditempati manusia, 

tetapi juga wilayah-wilayah lain sepanjang wilayah tersebut penting 

bagi kehidupan manusia. Jadi, wilayah studi geografi meliputi segala 

gejala yang terdapat di permukaan bumi, baik alam organiknya, 

maupun alam anorganiknya yang ada kepentingannya bagi kehidupan 

manusia. Dalam studi geografi, gejala-gejala yang berkenaan dengan 

alam organik dan anorganik tadi dianalisa penyebarannya, 

perkembangannya, interelasi dan interaksinya. Dikaji interelasi dan 

interaksinya dalam ruang (spasial relationship), interelasi antara faktor 

alam dengan faktor alam, antara manusia dengan manusia, antara alam 

dan manusia di wilayah tertentu dipermukaan bumi.  

Sedangkan menurut Preston E. James (dalam Sumaatmadja, 

1982:33): 

Geography has sometimes been calles the mother of sciences, 

since many field of learning that started with observatios of the actual 

face of earth turned to the sudy of specific processes wherever they 

might be located. 

Pernyataan diatas tentu didasarkan atas alasan yang kuat. 

Bidang studi geografi meliputi aspek alamiah yang bersifat eksak dan 
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aspek sosial yang non-eksak. Geografi berlaku sebagai ilmu murni, 

tetapi dalam kerangka kerjanya, dalam pemecahan masalah bersama-

sama dengan bidang ilmu yang lain dan geografi berperan sebagai 

ilmu pengetahuan terapan (applied sciences). 

Alasan memberikan sebutan sebagi “induk ilmu pengetahuan” 

karena geografi bukan hanya didasarkan atas kenyataan bahwa 

observasi dan pengkajian ilmu-ilmu pengetahuan lain diambil dari 

bagian-bagian di permukaan bumi. 

Interelasi dan integrasi keruangan gejala di permukaan bumi 

dari wilayah satu dengan yang lain tentu menunjukan perbedaan. Kita 

dapat mengkaji ciri umum yang dihasilkan dari interelasi, interaksi 

dan integrasi unsur-unsur wilayah yang bersangkutan merupakan 

objek studi geografi. Analisa ini dalam geografi dikenal sebagaistudi 

regional (regional study). Di sinilah letak hakekat geografi dimana ia 

mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan 

dengan memperhatikan tiap-tiap gejala dengan teliti. 

Hakekatnya, geografi sebagai bidang ilmu pengetahuan selalu 

melihat keseluruhan sejala dalam ruang, dengan memeperhatikan 

secara mendakam tiap aspek yang menjadi kompenen stiap aspek tadi. 

Geografi sebagai satu kesatuan studi (unified geography), melihat satu 

kesatuan komponen alamiah dengan insanian pada ruang tertentu 

dipermukaan bumi, dengan mengkaji faktor alam dan faktor yang 

bersangkutan. Gejala – interelasi – interaksi – integrasi keruangan, 
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menjadi hakekat kerangka kerja utama pada geografi dan studi 

geografi. 

2.2.2 Ruang Lingkup Geografi 

Dalam Sumaatmadja (1981:35-37), studi dan analisa geografi 

meliputi analisa gejala manusia dengan alam, dan analisis 

penyebarannya, interaksinya, interelasinya dalam ruang. Dengan 

melihat analisa tersebut maka geogrtafi dapat menjawab pertanyaan 

yang terkandung dalam 5W + 1H. Rhoad Murphey mengemukakan 

tiga pokok sebagai berikut: 

1. The distribution and the relationsgip of mankind over the earth 

and the spasial aspect of human settlement and the use of the 

earth. 

2. The interrelation between human society and the physical 

environtment as part of study of areal differences. 

3. The regional framework and the analysis of specific region. 

Dari ketiga pokok yang dikemukakakn diatas, ruang lingkup geografi 

tidak dapat dilepaskan dari aspek alamiah dan insaniah yang menjadi 

objek studinya. Aspek-aspek tadi diungkapakan dalam suatu ruang 

berdasarkan prinsip-prinsip penyebaran relasi dan korologinya. 

Selanjutnya prinsip relasi ini ditetapakan untuk menganalisa hubungan 

antara manusia dan lingkungan alamnya, yang dapat mengungkapkan 

perbedaan areal dan penyebarannya dalam ruang. Akhirnnya prinsip 

relasi, penyebaran, dan korologi dalam studi geografi dapat 
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mengungkapkan karakteristik suatu wilayah yang berbeda dengan 

wilayah lain, sehingga terungkap adanya differensiasi area. 

Dalam ruang lingkup ini tercermin karakteristik-karakteristik 

geografi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan dan sebagai suatu 

bidang studi yang berbeda dengan bidang ilmu pengetahuan lannya. 

Geografi memiliki peran yang berbeda-beda pada setiap bidang. 

Adapun peran geografi menurut J.A. Sporck dan O. Tulippe adalah: 

1. Geografi sebagai sintesis (Geography as a synthesis). 

2. Geografi sebagai suatu studi gejala relasi keruangan (Geography 

as the study of spacial relations of phenomena). 

3. Geografi sebagai ilmu tata guna lahan (geography as the science 

of landuse). 

Dari ketiga peranan diatas, masih ana satu peran yang amat 

penting baik bagi geografi itu sendiri maupun dalam bidang 

kehidupan. Peran yang keempat itu sebagai berikut: 

4. Geografi sebagai bidang ilmu pengetahuan (Geography as a 

research discipline). 

2.2.3 Karakteristik Mata Pelajaran Geografi 

Dalam Petunjuk Teknis Pegembangan Silabus yang diterbitkan 

BNSP (2006), menyatakan bahwa setiap mata pelajaran memiliki 

karakteristik masing-masing, baik ditinjau dari objek, struktur maupun 

metodologinya. Begitu pula halnya dengan mata pelajaran geografi. 

Berdasarkan struktur keilmuannya, Geografi adalah disiplin ilmu yang 
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mengkaji tentang fenomena permukaan bumi atau geosfer. Sedangkan 

menurut R. Bintarto geografi pada dasarnya merupakan ilmu yang 

mencintrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-

gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang 

kehidupan dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu.  

Berdasarkan pengetian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan, melukiskan, 

atau mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan persamaan dan 

perbedaan, baik yang terdapat di darat, lingkungan perairan, 

lingkungan udara, maupun lingkungan kehidupan. Apabila geografi 

sebagai pohon ilmu maka akar-akarnya adalah litosfer, atmosfer, 

hidrosfer, biosfer, dan antroposfer, sedangkan yang menjadi cabang-

cabangnya adalah geografi fisik dan geografi manusia. Selain itu ada 

cabang ilmu pendukung yakni geograf tenik. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan keruangan, kelingkungan, dan 

kewilayahan, dengan teknik identifikasi, inventarisasi, analisis, 

sintesis, klasifikasi, dan evaluasi. 

Adapun karakterisik mata pelajaran geografi adalah sebagai 

berikut: 

1. Geografi terutama kajian tentang fenomena alam, dan kaitannya 

dengan manusia dipermukaan bumi. 

2. Geografi mempelajari fenomena geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, 

hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. 
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3. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruang, 

pendekatan kelingkungan maupun pendekatan kompleks wilayah. 

4. Tema-tema esensial geografi dipilih dan bersumber serta 

merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu alam dan ilmu sosial 

atau humaniora.  

5. Dalam teknik pengkajiannya menggunakan cara identifikasi, 

inventarisasi, analisis, sitesi, klasifikasi dan evaluasi dengan 

bantuan peta, teknologi penginderaan jauh (inderaja), dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). 

2.2.4 Tujuan Mata Pelajaran Geografi 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mata 

pelajaran geografi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampi\uan 

sebagai berikut. 

1. Memalhami pola spasial, kelingkungan, dan kewilayahan serta 

proses yang berkaitan. 

2. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan 

geografi. 

3. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan 

memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki 

toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat. 
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2.2.5 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

Geografi 

Sebagaimana tercamtum dalam PeTrmendiknas No. 22 Tahun 

2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

geografi adalah sebagai berikut: 

Kelas X, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami konsep, 

pendekatan, prinsip, dan 

aspek geografi. 

1.1 Menjelaskan konsep geografi 

1.2 Menjelaskan pendekatan geografi 

1.3 Menjelaskan prinsip geografi 

1.4 Menjelaskan aspek geografi 

2. Memahami sejarah 

pembentukan bumi. 

2.1 Menjelaskan sejarah pembentukan bumi 

2.2 Mendeskripsikan tata surya dan jagad raya 

Kelas X, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menganalisis unsur-unsur 

geosfer 

3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan 

perubahan litosfer dan pedosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka 

bumi 

3.2 Menganalisis atmosfer serta dampanya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

3.3 Menganalisi hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Program Ilmu Sosial 

Kelas XI, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mengalisis fenomena 

biosfer dan antroposfer 

1.1 Menjelaskan pengertian fenomena biosfer 

1.2 Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan 

1.3 Menjelaskan pengertian fenomena 

antroposfer 

1.4 Menganalisis aspek kependudukan 

2. Memahami sumber daya 

alam 

2.1 Menjelaskan pengertian Sumber Daya Alam 

2.2 Mengidentifikasi jenis-jenis Sumber Daya 

Alam 

2.3 Menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya 
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Alam secara arif 

Kelas XI, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menganalisis 

pemanfaatan dan 

pelestarian lingkungan 

hidup 

3.1 Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan 

3.2 Menganalisis pelestarian lingkungan hidup 

dalam kaitannya dengan pembangunan 

berkalanjutan 

Kelas XII, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikan 

keterampila dasar peta 

dan pemetaan 

1.1 Mendeskripsikan konsep-konsep dasar peta 

dan pemetaan 

1.2 Mempraktikan keterampilan dasar peta dan 

pemetaan 

1.3 Menganalisis lokasi industri dan pertanian 

dengan memanfaatkan peta 

2. Memahami pemanfaatn 

citra penginderaan jauh 

dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) *) 

2.1 Menjelaskan pemanfaatan citra 

penginderaan jauh 

2.2 Menjelaskan pemanfaatan Sistem Informasi 

Geograis (SIG) 

 *) dilaksanakan sesuai dengan kondidi sekolah 

Kelas XII, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menganalisis wilayah dan 

perwilayahan 

3.1 Menganalisis pola sebaran, spasial, 

hubungan, serta interaksi spasial antara desa 

dan kota 

3.2 Menganalisis kaitan antara konsep wilayah 

dan perwilayahan dengan perencanaan 

pembangunan wilayah 

3.3 Menganalisis wilayah dan perwilayahan 

negara maju dan berkembang 

 

2.4 Lingkungan 

2.3.1 Pengertian Lingkungan 

Lingkungan, di Indonesia sering pula disebut dengan 

“Lingkungan Hidup”. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Ayat 1 
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menyebutkan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelamhsungan perilaku 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Ada dua istilah yang erat kaitannya tetapi berbeda secara 

gradual, yakni “alam sekitar” dan “lingkungan”. Alam sekitar 

mencakup semua hal disekitar kita baik yang jauh maupun yang dekat 

letaknya, baik masa silam maupun yang akan datang, tidak terkait pada 

dimensi, waktu dan tempat. Sedangkan lingkungan adalag sesuatu 

yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh 

tertentu (Hamalik, 2009: 195). 

Sedangkan lingkungan yang disebut sebagai sumber belajar 

adalah tempat atau ruang yang dapat mempengaruhi peserta didik. 

Tempat tersebut ada yangdirancang khusus untuk tujuan pengajaran, 

misalnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorim, studio, dan 

sebagainya. Tetapi ada juga ruang yang tidak secara khusus dirangcang 

untuk tujuan pembelajaran namun dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar, seperti: gedung dan bangunan bersejarah, tempat industri, areal 

pertanian, pasar, musium, tempat wisata, dan lain-lain. 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pembelajaran adalah 

faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan 

merupakan faktor belajar yang penting. Hamalik (2009) 
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mengungkapkan suatu lingkungan pembelajaran memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1. Fungsi fisiologis: stimulus bersumber/berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi 

respon, yang menunjukan tingkah laku tertentu. Respon tadi pada 

gilirannya dapat menjadi stimulus baru yang menimbulkan respon 

baru, demikian seterusnya. Hal ini berarti lingkungan 

mengandung makna dan melakukan fungsi fisiologis. 

2. Fungsi pedagosis: lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh 

yang bersifat mendididk, khususnya lingkungan yang sengaja 

disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, 

sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masing-

masing lembaga tersebut memiliki program pendidikan, baik 

proram yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. 

3. Fungsi instruksional: program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran yang dirancang secara khusus. Guru yang 

mengajar, meteri yang diajarkan, sarana dan prasarana 

pembelajaran, media pembejaran dan kondisi lingkungan kelas 

(fisik) merupakan lingkungan yang sngaja dikembangkan untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa. 

2.3.2 Jenis Lingkungan 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007: 212-214), semua 

lingkungan masyaarakat yang dapat digunakan dalam proses 
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pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 

tiga macam lingkungan belajar yakni lingkungan sosial, kingkungan 

alam, dan lingkungan buatan. 

1. Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan 

dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, 

seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, 

kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintaha, 

agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.  

Dalam praktek pengajaran penggunaan lingkungan sosial 

sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari 

lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun 

tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan dan 

seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

dan tingkat perkembangan peserta didik. Sepeti contoh: dalam 

pelajaran ilmu bumi dan kependudukan siswa diberi tugas 

mempelajari aspek-aspek kependudukan di rukun tetangganya. 

Siswa diminta ntuk mempelajari jumlah penduduknya, jumlah 

keluarganya, komposisi penduduk menurut umur, agama, mata 

pencaharian, tingkat pendidikan, peserta KB, pertambahan 

penduduk dari tahun ke tahun dan lin-lain. Dalam studi ini siswa 

menghubungi ketua TR dan bertanya kepadanya, di samping 
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melihat sendiri keadaan penduduk di RT tersebut. Hasilnya 

dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk dipelajari lebih lanjut. 

Kegiatan semacam ini ditugaskan kepada siswa dalam bentuk 

kelompok, agar mereka berkerjasama. Kelompok siswa lain 

mungkin ditugaskan untuk mempelajari struktur pemerintahan 

desa termasuk organisasi sosial yang ada di desa tersebut. 

Melalui kegiatan belajar seperti ini, siswa lebih aktif dan 

produktif sebab ia mengerahkan usahanya untuk memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya sari sumber-sumber yang nyata 

dan faktual. 

2. Lingkungan Alam 

Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang 

sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, 

musim, curah hujan, flora (tumbuhan). Fauna (hewan), sumber 

daya alam (air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). 

Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Aspek-aspek lingkungan alam si atas dapat dipelajari secara 

langsung oleh para siswa melalui cara-cara seperti telahdijelaskan 

sebelumnya. Mengingat sifat-sifat gejala alam relatif tepat tidak 

seperti gejala sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para 

siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, 

dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi termasuk 
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proses dan sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah 

kerusakan-kerusakan lingkungan alam termasuk faktor 

penyebabnya seperti erosi, penggundulan hutan, pencemaran air, 

tanah, udara, dan sebagainya. 

Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para 

siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta 

dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan 

memelihara lingkungan, turut serta dalam menanggulangi 

kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tetap menjaga 

kelestarian kemampuan sumber daya ala, bagi kehidupan 

manusia. Sebagai contoh: dalam rangka mempelajari IPA, siswa 

diminta mempelajari lingkungan alam di tempat tinggalnya. 

Siswa diminta mempelajari dan mencatat suhu udara, jenis 

tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, 

pencemaran dan lain-lain. Baik secara individual maupun 

berkelompok siswa akan melakukan kegiatan belajar sepetu 

mengamati, bertanya pada orang lain, membuktikan sendiri atau 

mencobanya. Ia akan memperoleh sesuatu yang berharga dari 

kegiatan belajarnya yang mungkin tidak ditemukan dari 

pengalaman belajar di sekolah sehari-hari. 

3. Lingkungan Buatan 

Di samping lingkungan sosaial dan lingkungan alam yang 

sifatnya alami, ada juga yang disebut dengan lingkungan buatan 
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yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia 

untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Lingkungan buatan antara lain pengairan atau irigasi, 

bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, 

penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. 

Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbegai 

aspek seprti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, 

pemeliharaanya, daya dukungnya, serta aspek lain yang 

berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia serta 

masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan 

dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di 

sekolah. 

2.3.3 Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Proses peningkatann pengetahuan atau pemahaman anak 

tentulah terpengaruh oleh bertambahnya umur pengalaman sehari-hari 

dengan benda-benda dan pengalaman maupun peristiwa-peristiwa 

dalam interaksi sosial dengan linkungannya. Anak-anak dapat bertanya 

apabila mereka terlibat dalam mengalami langsung permasalahan yang 

diterangkan oleh guru di dalam kelas. Guru dapat mengajak siswa 

untuk terlibat dalam pembelajaran dengan menyertakan lingkungan 

dan keseharian anak.  

Dalam suebuah buku petunjuk oengajaran science, dinyatakan 

bahwa anak-anak sangat memperhatikan dunia disekelilingnya. 
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Mereka ingin mengenal apa-apa yang mereka jumpai setiah hai 

terutama segala yang bergerak atau hidup (Suryobroto, 1986: 83). 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari 

lingkungan dalam proses belajar, antara lain: 

1. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan 

lebih tinggi. 

2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan 

dengan situasi dan keadaan yang sbenarnya atau bersifat alami. 

3. Bahanbahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual 

sehngga kebenarannya lebih akurat. 

4. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebat 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, 

bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, 

menguji fakta, dan lain-lain. 

5. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, 

lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. 

6. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan 

yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi 

yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, seta dapat 

memupuk cinta lingkungan (Sudjana dan Rivai, 2007: 208). 
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Mengingat kajian geografi adalah permukaan bumi beserta 

isinya, maka alangkah bainya jika dalam belajar geografi peserta 

didik banyak melakukan pengamatan terhadap lingkunga. Dal 

pmbelajaran geografi lingkungan merupakan sumber dan media 

belajar yang baik, peserta didik diberi kesempatan yang seluas-

luasnua untuk aktof menggali informasi mengenai segala sesuai yang 

ada di sekitarnya dan kemudian diasosiasikan dengan pengetahuan 

yang telah mereka peroleh di sekolah. 

2.3.4 Teknik Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Menurut Sudjana dan Rivai dalam buku “Media Pengajaran” 

(2009), beberapa cara bagaimana mempelajari lingkungan sebagai 

media dan sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Survey, yakni siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat 

setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, 

kependuudkan, dan lain-lain. Kegiatan belajar dilakukan siswa 

memlui observasi, wawancara dengan beberapa pihak yang 

dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan 

lain-lain. Hasilnya dicatat dan dilaporkan di kelas untuk dibahas 

bersama dan disimpilkan oleh guru dan siwa untuk melengkapi 

bahan npengajaran. Pengajaran yang dapat dilakukan untuk 

kegiaatan survey terutama bidang studi ilmu sosial dan 

kemsyarakatan, seperti ekonomi, sejarah, kependudukan, hukum, 

sosiologi, antropologi, dan kesenian. 
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2. Camping atau kemah, kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup 

sebab siswa harus dapat emhghayati bagaimana kehidupan alam 

seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Kemah cocok untuk 

mempelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, biologi, kimia, dan 

fisika. Siswa dituntut merekam apa yang ia alami, rasakan, lihat 

dan kerjakan selama kemah berlangsung. Hasilnya dibawa ke 

sekolah untuk dibahas dan dipelajari bersama-sama. 

3. Field trip atau karyawisata. Dalam pengertian pendidikan, 

karyawisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk 

mempelajari onjek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan 

kurikulum di sekolah. Sebelum karyawisata dilakukan, sebaiknya 

direncanakan objek yang akan dipelajari dan cara mempelajarinya 

serta kapan sebaiknya dipelajari. Objek wisata haus relevan 

dengan bahan pengajaran. 

4. Praktek lapangan, dilakukan oleh para siswa unruk memperoleh 

keterampilan dan kecakapan khusus. Misalnya siswa SPG 

diterjunkan ke sekolah dasar untuk melatih kemampuan sebagai 

guru di sekolah. Siswa SMEA dikirim ke perusahaan untuk 

mempraktekkan pembukuan, akuntansi, dan lian-lain. Dengan 

demikian praktek lapangan berkenaan dengan keterampilan 

tetentu sehingga lebih tepat untuk sekolah-sekolah kejuruan. 

5. Mengundang narasumber. Cara ini berbeda dengan cara 

sebelumnya. Jika sebelukmua kelas atau pembelajaran diwake ke 
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masyarakat, namun pada cara ini narasumber baik tokoh 

masyarakat atau orang yang berkompeten di bidannyalah yang 

diundang ke sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai 

keahliannya di hadapan siswa. Kriteria narasumber dilihat dari 

keahliannya dalam suatu bidang tertentu yang diperlukan bukan 

jabatan atau kedudukannya saja. 

6. Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Car aini 

dilakukan apabila sekolah (guru dan siswa secara bersama-sama 

melakukan kgiatan memberikan bantuan kepada masyarakat 

seperti pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan 

masyarakat, dan kegiatan lain yang diperlukan). Proyek pelayaan 

pada masyarakat mengandung yang baik bagi siswa dan 

masyarakat setempat. 

2.5 Pariwisata 

2.4.1 Pengertian Pariwisata 

Sesunggunya pariwisata telah dimulai sejak dimulainya 

peradaban manusia, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia 

yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Dimulai dari 

pejalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajah Eropa, sampai ke 

Tiongkok, untuk kemudian kembali ke Venesia, yang kemudian 

disususl Pengeran Henry (1394-1460), Cristopher Colombus (1451-

1506), dan Vasco da Gama (akhir Abad XV). Sedangkan sebagai 
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kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19; 

dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869 . 

Pariwisata atau tourism merupakan konsep yang sangat multi 

dimensional layaknya pengertian wisatawan. Adapun pengertaian 

pariwisata oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

“Tourism compries the ideas and opinioms people hold 

which shape their decisions about on trips, about where to go (and 

where not to go) and what to do or not todo, about how to relate to 

other tourist, local and service personnel. And it is all the behavioral 

manifestetions of these ideas and opinions” (leiper, dalam Pinata dan 

Diarta, 2009:42). 

“Tourism is defined as the interrelated systemthet includes 

tourist and the associated service that are provided and the utilised 

(facilities, atractions, transportations, and accomodation) to aid in 

their movement” (Fennel, dalam Pinata dan Diatra, 2009:43). 

Definisi pariwisata memang tidak dapat persis sama di antara 

para ahli, hal yang memang jamak terjadi dalam dunia akademis, 

sebagaimana juga bisa ditemui pada berbagai disiplin ilmu lain (Pinata 

dan Diarta, 2009: 44). 

Sedangkan menurut suwantoro (2004:3), pada hakikatnya 

pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang 

atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepergian adalah karena baerbagai kepentingan, baik kerena 
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kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan 

maupaun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, 

menambah pengalaman ataupun untuk belajar. 

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian 

perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal 

sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alas an 

bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu 

perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan antara 

lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang 

berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, 

keagamaan, dan keperluan yang lainnya. 

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan 

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.  
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Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan 

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat.  

2.4.2 Bentuk-bentuk Wisata 

Ada berbagai macam perjalanan wisata bila ditinjau dari 

berbagai segi. 

1. Dari segi jumlahnya, wisata dibedakan atas: 

a) Indivual Tour (wisatawan perorangan), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh satu orang atau pasangan suami-

isteri. 

b) Family Group Tour (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang 

masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. 

c) Group Tour (wisata rombongan), suatu perjalanan wisata 

yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh salah 

seorang yang bertanggungjawab atas keselamatan dan 

kebutuhan seluruh anggotanya. Biasanya paling sedikit 10 

orang. 

2. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas: 

a) Pre-arranged Tour (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala 
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sesuatunya, baik trasnportasi, akomodasi maupun objek-

objek yang akan dikunjungi. 

b) Package Tour (wisata paket atau paket wisata), yaitu suatu 

produk perjalanan wisata yang dijual oleh Perusahaan Biro 

Perjalanan Pariwisata. 

c) Coach Tour (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan 

ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimbing 

oleh seorang pemandu wisata dan merupakan suatu 

perjalanan wisata yang dilakukan secara rutin, dalam jangka 

yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan tertentu. 

d) Special Arranged Tour (wisata khusus), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna 

memenuhi permintaan seseorang atau sesuai dengan 

kepentingannya. 

e) Optional Tour (wisata tambahan atau manasuka), yaitu 

suatau perjalanan wisata tambahan diluar pengaturan yang 

telah disusun dan diperjanjian pelaksanaanya, yang dilakukan 

atas permintaan pelanggan. 

3. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas: 

a) Holiday Tour (wisata liburan), yaitu suatau perjalanan wisata 

yang diselenggarakan dan diikuti guna berlibur, bersenang-

senang dan menghibur diri. 
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b) Familiarization Tour (wista pengenalan), yaitu suatu 

perjalanan anjangsana yang dimaksudkan guna mengenal 

lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan 

dengan pekerjaannya. 

c) Educational Tour (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi 

perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja 

yang dikunjunginya. Wisata jenis ini disebut juga sebagai 

study tour atau perjalanan kunjungan pengetahuan. 

d) Scientific Tour (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata 

yang tujuan pokoknya adalah untuk memeperoleh 

pengetehuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu. 

e) Pileimage Tour (wisata keagamaan), yaitu perjalanan wisata 

yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah kaegamaan, 

misalnya perjalanan umroh. 

f) Special Mission Tour (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu 

kegiatan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, 

misalnya misi dagang atau misi kesenian. 

g) Special Program Tour (wisata program khusus), yaitu suatu 

kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi suatu 

kekosongan khusus, misalnya Laddies Programme. 

h) Hunting Tour (wisata perburuan), yaitu suatu kegiatan wisata 

yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan perburuan 
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binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai 

hiburan semata-mata. 

4. Dari segi penyelenggaranya, wisata dibedakan atas: 

a) Ekskursi, yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang 

ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau 

lebih objek wisata. 

b) Safari Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang 

diselenggarakan dengan perlengkapan maupun peralatan 

khusus pula yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan 

objek kunjungan wisata pada umumnya. 

c) Cruiza Tour, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan 

kapal pesiar mengunjungu objek-objek wisata bahari dan 

objek wisata di darat tetapi menggunakan kapal pesiar 

sebagai basis pemberangkatannya. 

d) Youth Tour, yaitu kunjungan wisata yang penyelenggaraanya 

khusus diperuntukan bagi  para remaja menurut golongan 

umur yang ditetapkan oleh hukum negara masing-masing. 

e) Marine Tour (wisata bahari), yaitu suatu kunjungan ke objek 

wisata, khususnya untuk menikmati keindahan laut, wreck-

diving (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap. 

Menurut Santoso (2006: 11), secara umum obyek dan daya 

tarik wisata dapat  digolongkan pada garis besarnya atas obyek wisata 

alam, budaya dan buatan manusia. Pariwisata dapat digolong-
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golongkan berdasar berbagai hal seperti umur dan jenis kelamin 

wisatawan, lingkup ruang geografisnya, perjalanan perorangan atau 

berkelompok, jenis angkutan yang dipakai, keadaan obyek wisatanya 

dan sebagainya. Objek dan daya tarik wisata dapat digambarkan 

melaui skema berikut: 

 

Bagan 2.1. Objek dan daya tarik wisata 

2.4.3 Pengukuran Potensi Wisata 

Pengukuran potensi wisata ini dapat dilakukan dengan 

mengguanakn berbagai analis salah satunya adalah dengan analisis 

potensi pasaran wisata. Dalam Suwantoro (2004: 95-100), pasaran 

diidentifikasikan sebagai kumpulan dari seluruh pembeli aktual atau 

potensial dari suatu produk. Pasar terdiri dari individu-individu yang 

mempuntai baik kebutuhan atau hasrat terhadap produk atau jasa 

maupun kemampuan, keinginan dan wewenang untuk membeli 
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produk itu. Dalam hal ini pasar yang akan kita bicarakan adalah 

pelancong (travellers). 

Pasar wisata secara keseluruhan terlalu luas dan beraneka-

ragam kebutuhannya untuk dapat dipuaskan oleh suatu daerah dengan 

produk wisata tertentu. Oleh karena itu diperlukan suatau sasaran 

(target) strategi pemasaran yang didasarkan atas segmentasi pasar. 

Segmentasi pasar ini harus sedemikian rupa sehingga memiliki nilai 

desain strategi pemasaran tertentu untuk suatu segmen tertentu. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk proses tersebut adalah: 

1) Membedakan antara kelompok-kelompok (group atau segments) 

yang berlainan yang membentuk pasar, 

2) Memilih satu atau lebihdari segment ini untuk jadi focus 

perhatian, dan 

3) Membedakan produk yang akan disajikan dan strategi-strategi 

pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang dipilih 

sebagai sasaran. 

Dari langkah-langkah tersebut maka dapat diuraiakan sebagai 

berikut: 

1. Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah proses membagi suatu pasar 

sebagai suatu keseluruhan (total market) ke dalam kelompok-

kelompok orang yang berbeda dan berarti, yang mempunyai 
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kebutuhan produk yang relative sama dan harus digarap melalui 

strategi pemasaran secara terpisah. 

Prinsip pokok pemikiran dalam menggunakan suatu 

pensekatan segmentasi adalah bahwa di dalam suatu pasar yang 

heterogen lebih baik untuk mengembangkan suatu strategi 

pemasaran yang tepat bagi suatu segmen dari pasar secara 

keseluruhan. 

2. Mengidentifikasi Orang Yang Melakukan Perjalanan/Costumer 

Untuk mengembangkan strategi pemasaran dibutuhkan 

identifikasi dari pelanggan (costumers), yang dalam hal ini adalah 

orang-orang yang melakukan perjalanan pada waktu sekarang dan 

potensial menurut siapa saja, misalnya demografi, tempat asal, 

maksud/tujuan perjalanan, yang disenangi dan tidak disenangi, 

besar rombongan dan semua faktor yang diperkirakan ikut 

menentukan jenis-jenis khusus dari produk, promosi, hargadan 

distribusi. Dengan identifikasi terhadap pelanggan ini maka 

pemasaran produk wisata suatu daerah/kawasan akan dapat 

dilakukan secara efektif. 

Evaluasi terhadap sejumlah variabel dan proses coba-

coba (trial and error) merupakan cara yang bisa dilakukan untuk 

menentukan karakteristik konsumen gunamenghasilkan definisi-

definisi yang berarti tentang sengmen pasar. 
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Penentuan segmen pasar dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yang masing-masing memilki kelemahan dan 

keunggula. Diskusi berikut mengidentifikasikan karakteristik-

karakteristik tadi (variables) yang dinggap paling berguna dan 

banyak digunakan dalam berbagai studi.  

Variabel-variabel yang telah terbukti sesuai dalam studi 

kepariwisataan meliputi: 

Variabel Demografis 

a) Karakteristik keluarga: status perkawinan, besarnya keluarga, 

umur anak terkecil 

b) Umur 

c) Pekerjaan 

d) Pendidikan 

e) Penghasilan  

Variabel Geografis 

a) Tempat asal 

b) Daerah tujuan 

c) Distribusi regional dari penduduk 

d) Komposisi urban/rural penduduk 

Variabel Perilaku (Behavioral Variables) 

a) Mode transportasi 

b) Kegiatan-kegiatan selama perjalanan 

c) Lama perjalanan 
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d) Kapan perjalanan dilakukan (musim, hari libur, akhir minggu) 

e) Melakukan perjalanan dengan siapa 

Variabel Sosiologis/Psikografis 

a) Alasan (motif) melakukan perjalanan  

b) Faktor yang dianggap paling menentukan dalam memilih 

tempat tujuan wisata 

c) Pengaruh anggota keluarga dalam menentukan perilaku 

perjalanan tertentu 

3. Menentukan Kebutuhan Pelancong 

Langkah berikutnya dalah bagaiman kita mengerti dan 

menafsirkan kebutuhan pelancong, motivasinya melakukan 

perjalanan, dan sikapnya terhadap daerah-daerah tujuann wisata. 

Ada bermacam-macam alas an orang melakukan perjalanan:  

a) Mengetahui dan menikmati keindahan alam di tempat-tempat 

jauh (negara lain), 

b) Mengerti dan menghayati kebudayaan-kebudayaan 

masyarakat di temapat lain, 

c) Mengembalikan kesegaran fisik, 

d) Beristirahat dan menjauhkan diri dari tugas dan kesibukan 

rutin, 

e) Kunjungan keluarga, 

f) Memepererat hubungan, 

g) Mengikuti konferensi, tugas tertentu, olahraga, 
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h) Dalam rangka studi dan menambah pengalaman, 

pengetahuan, dan lain-lain. 

Kebutuhan masing-masing wisatawan sulit untuk dinilai 

secara khusus karena biasanya manusia tidak begitu 

memeperhatikan semua kebutuhan yang akan dipuaskan selama 

melakukan perjalanan. Konsekuensi dari hal ini adalah perlu 

dilakukan pengukuran tidak langsung untuk menilai sejauh mana 

produk tersebut dapat melayani berbagi kebutuhan. 

Maksud dan tujuan perjalanan dapat memberikan 

berbagai indikasi tentang bagaiman pelancong/wisatawan 

mendapatkan kepuasan untuk kebutuhan-kebutuhan tertenti. 

Kategori maksud perjalanan berikut sudah baku sehingga sangat 

dianjurkan untuk digunakan dalam pengumpulan data primer agar 

hasil dapat dibandingkan (comparable): 

a) Business  

b) Convention  

c) Visiting friends and relatives 

d) Outdoor recreation 

e) Sightsecing  

f) Entertainment 

g) Other (shopping trips, trips fot medical reasons, etc). 

Pasa setiap kategori maksud perjalanan tersebut terdapat 

berbagai variasi dalam preferensinya. Misalnya, pada rekreasi di 
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alam terbuka, ada yang menyukai golf, tenis dan renang sehingga 

wisatawan jenis ini akan mencari suatu resort/kawasan yang dapat 

memberikan fasilitas untuk itu. Tujuan utama dari penilaian 

terhadap kebutuahn wisatwan adalah menentukan faktor-faktor 

apa yang mempengaruhi wisatawan untuk memilh suatu daerah 

tujuan wisata.  

Sering diidentifikasikan empat kelompok faktor yang 

mempengaruhi penentuan pilihan daerah tujuan wisata, seperti: 

a) Fasilitas: akomodasi, atraksi, jalan, tanda-tanda petunjuk 

arah. 

b) Nilai estetika: pemandangan (panorama), iklim santai, cuaca. 

c) Waktu/biaya: jarak dari tempat asal, waktu dan biaya 

perjalanan, harga/tarif pelayanan. 

d) Kualitas hidup (quality of life): keramah-tamahan penduduk, 

bebas dari pencemaran, penampilan perkotaan. 

Daftar tersebut merupakan contoh dan tidak selalu 

demikian, walau sering merupakan faktor yang dominan. Tentu 

saja faktor tersebut berikut kepentingan relatifnya untuk setiap 

daerah. Misalnya: kesempatan pendidikan atau kebudayaan atau 

aneka ragam hiburan dapat menggantikan nilai estetika sebagai 

faktor untuk suatu wilayah tertentu. Faktor tersebut harus 

diidentifikasikan berdasarkan kriteria yang dianggap penting bagi 

wisatawan. 
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Sebagai contoh apabila faktor tersebut diidentifikasikan 

untuk tujuan pembelajaran maka kelompok faktor yang 

mempengaruhi penentuan pilihan daerah tujuan wisata, seperti: 

a) Fasilitas: akomodasi, atraksi, jalan, tanda-tanda petunjuk 

arah. 

b) Kesempatan pendidikan: kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan.  

c) Waktu/biaya: jarak dari tempat asal, waktu dan biaya 

perjalanan, harga/tarif pelayanan. 

d) Kualitas hidup (quality of life): keramah-tamahan penduduk, 

bebas dari pencemaran, penampilan perkotaan 

Selain itu dapat pula dihimpun data mengenai penilaian 

wisatawan terhadap apa yang disajikan oleh suatu daerah tujuan 

wisata. Faktor yang dapat dinilai meliputi: 

a) Thing to do/activitics, 

b) Scenery/sightseeing attractions, 

c) Pleasantness of the weather, 

d) Case of traveling around, 

e) Service received in fasilities and attractions, 

f) Cost of thing, activitics, and services. 

Hasil dari rangking demikian kemudian diklasifikasikan 

silang (cross classified) dengan variabel-variabel demografis 

untuk mentukan pentingnya berbagai faktor terhadap kelompok 
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wisatawan yang berbeda. Dengan begitu dapat diukur seberapa 

besar potensi dari setiap tempat sesuai dengan karegori 

wisatawan yang dikehendaki. 

 

2.6 Objek Wisata Guci 

2.5.1 Profil Objek Wisata Guci 

Guci merupakan salah satu wisata andalan Kabupaten Tegal. 

Guci terletak di kaki Gunung Slamet bagian utara, dengan ketinggian 

sekitar 1.500 mdpl mempunyai udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 

sekitar 20
o
C di siang hari dan 17 – 18

o
C di malam hari. Objek Wisata 

Guci memiliki luas 115 Ha untuk areal wisata dan 229,77 Ha untuk 

areal kehutanan (disparbud, 2015). 

2.5.2 Sejarah Objek Wisata Guci 

Cerita tentang GUCI berawal dari sebuah pedukuhan yang 

bernama Kaputihan. Kaputihan berarti belum tercemar atau masih 

suci, ini berarti daerah Kaputihan merupakan daerah yang belum 

tercemar oleh agama dan peradaban lain. Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Beliau yang dikenal dengan Kyai Ageng Klitik 

(kyai Klitik), nama sebenarnya adalah Raden Mas Arya Hadiningrat 

dari Demak. Setelah beliau menetap dan tinggal cukup lama di lereng 

gunung Slamet khusunya di desa Kaputihan maka mulai banyak 

warga yang berdatangan dari tempat lain sehingga kampung kaputihan 

menjadi ramai. Suatu ketika datanglah Syeh Elang Sutajaya utusan 
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Sunan Gunungjati (Syeh Syarief Hidayatulloh) dari pesantren 

Gunungjati Cirebon untuk syiar islam. Dan kebetulan di kampung 

Kaputihan sedang terjadi pagebluk (bencana alam, penyakit 

merajalela, tanaman diserang hama, dan lain-lain), sehingga Beliau 

Syeh Elang Sutajaya memohon petunjuk kepada Allah dengan semedi 

kemuadian Allah SWT memberi petunjuk, supaya masyarakat 

kampung Kaputiahn meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah 

SWT dengan menggerlar tasyakuran, memperbanyak sedekah dan 

yang terkena wabah penyakit khususnya gatal-gatal agar meminum air 

dari kendi (Guci) yang sudah didoakan oleh Sunan Gunungjati.  

Dalam kesempatan itu pula Sunan Gunungjati berkenan 

mendoakan sumber air panans di kampung Kaputihan agar bisa 

dipergunakan untuk menyembuhkan segala penyakit.Semenjak itu 

karena kendi (Guci) berisi air yang sudah didoakan oleh Sunan 

Gunungjati ditinggal di kampung Kaputihan dan selalu dijadikan 

sarana pengobatan.Maka sejak saat itu masyarakat sekitar menyebut-

nyebut Guci. Sehingga Kyai Klitik selaku kepala dukuh Kaputihan 

merubah nama dukuh tersebut menjadi Desa Guci, dan Beliau sebagai 

lurah pertamanya.  

Guci peninggalan Elang Sutajaya itu berada di Musium 

Nasional setelah pada pemerintahan Adipati Brebes Raden 

Cakraningrat membawanya ke Musium (disparbud, 2015). 
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2.5.3 Akses 

Untuk dapat mencapai Objek Wisata Guci, dari Semarang, 

pengunjung dapat menggunakan bus jurusan Semarang-

Tegal.Sesampainya di terminal Tegal, pegunjung dapat melanjutkan 

perjalanan dengan angkutan umum (minibus) menuju desa Tuwel 

dengan lama perjalanan sekitar 30-45 menit.Dari Desa Tuwel 

dilanjutkan dengan kendaraan bak terbuka menuju Guci selama sekitar 

30 menit. 

Jarak dari Ibukota Kabupaten Slawi menuju Guci adalah 

sekitar 30 Km. sedangkan jika dari Kota Tegal sekiar 40 Km kea rah 

selatan (disparbud, 2015). 

2.5.4 Fasilitas Pendukung 

1) Pemandian Air Panas Terbuka 

Pemandian air panas terbuka yang terdapat di Objek Wisata Guci 

antara lain: pancuran 13, pancuran 7, pancuran 5, dan kolam 

pemandian atau kolam renang Duta Wisata, Barokah, Mega Indah, 

Waterboom Guciku. 

2) Pemandian Air Panas Tertutup 

Pemandian air panas tertutup di Objek Wisata Guci merupakan 

alternativ lain yang dapat dipilih pengunjung untuk menikmati 

sumber air panas yang ada di Guci. Di objek wisata ini tersedia 20 

kamar pemandian air panas tertutup. 
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3) Wisata Alam 

Selain pemandian air panas ada pula wisata alam lain yang dapat 

dinikmati wisatawan, yakni: out bound, wana wisata, dan 

pendakian bukit wisata. 

4) Kios Souvenir 

Di Objek Wisata Guci tersedia pula kios-kios yang menjajakan 

cinderamata produksi home industry masyarakat Desa Guci.Mulai 

dari makanan seperti maisan papaya, ciremai, jus strawberry, dan 

lain-lain. Ada pula cinderamata lain yang dapat dipilih pengunjung. 

5) Agro Wisata 

Dikomplek Objek Wisata Guci ada pula berbagai macam agro 

wisata seperti: kebun strawberry, wortel, kubis, dan lain-lain. 

6) Air Terjun dan Mata Air 

Selain daya tarik sumber air panas yang dimiliki, di Guci terdapat 

pula 7 air terjun dan 6 mata air, yaitu: air terjun Jedor, Sruwit, 

Sigedong, Pengantaian, Kembar, Awu, dan air terjun Capit Urang. 

Sedangkan mata airnya yaitu: tuk atau mata air Vagina, Sengang, 

Konyak, Sepuhan, Pengasihan, dan tuk Teyeng. 

7) Fasilitas Umum 

Fasilias umum yang dimiliki Objek Wisata Guci guna menunjang 

kelayakannya sebagai objek wisata antara lain: Mushola, toilet, dan 

tempat parkir (disparbud, 2015). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

NO 
JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENEITIAN 
HASIL PENELITIAN 

1 Pemanfaatan 

Curug Orog 

Sebagai 

Sumber 

Belajar Pada 

Mata Pelajaran 

Geografi SMA 

Negeri di 

Kabupaten 

Garut 

1. Mengidentif

ikasi 

potensi 

Curug Orok 

sebagai 

sumber 

belajar 

Geografi 

SMA di 

Kabupaten 

Garut. 

2. Mengidentif

ikasi 

pemanfaata

n Curug 

Orok 

sebagai 

sumber 

belajar 

Geografi 

SMA di 

Kabupaten 

Garut. 

3. Mengidentif

ikasi faktor 

pendukung 

pemanfaata

n Curug 

Orok sebagi 

sumber 

belajar 

Geografi 

SMA di 

Kabupaten 

Garut. 

Metode 

deskriptif 

dengan 

teknik 

survey. 

1. Objek yang terdapat 

di Curug Orok 

dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber 

belajr khususnya 

mata pelajaran 

geografi yaitu pada 

materi 

keanekaragaman 

hayati, Daerah 

Aliran Sungai 

(DAS), pola alran 

sungai, siklus 

hidrologi, potensi 

air permukaan, jenis 

batuan, bentuk 

muka bumi, 

patahan, 

sedimentasi, jenis 

tanah, dan proses 

pembentukan muka 

bumi. 

2. Guru geografi SMA 

di Kabupaten Garut 

sudah mengetahui 

keberadaan Curug 

Orok akan tetapi 

belum seluruhnya 

memanfaatkannya 

sebagai sumber 

belajar. Dan guru-

guru yang sudah 

memanfaatkannyap

un belum semua 

objek dimanfaatkan 

sebagai sumber 

belajar dikarenakan 

berbagai alas an 

seperti kurangnya 

informasi, lokasi 

yang sulit dijangkau 

dan banyak onjek 

lain yang masih 

bisa dimanfaatkan. 

3. Pemanfaatan Curug 

Orok sebagai 
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sumber 

pembelajaran 

geografi didukung 

oleh faktor 

penunjang yaiutu 

sarana dan 

prasarana yang 

tersedia dan kondisi 

fisik Curug Orok. 

2 Pemanfaatan 

Goa Terawang 

sebagai 

Sumber 

Belajar 

Geografi 

Siswa Kelas 

VIII SMA 

Negeri 2  

Todanan 

Kabupaten 

Blora Tahun 

Ajaran 

2008/2009 

1. Ingin 

mengetahui 

pembelajara

n geografi 

siswa kelas 

VIII SMP 

Negeri 2 

Todanan 

Kabupaten 

Blora 

Tahun 

Ajaran 

2008/2009. 

2. Ingin 

mengetahu 

pemanfaata

n Goa 

Terawang 

sebagai 

sumber 

belajar 

geografi 

pada pokok 

bahasan 

Lingkungan 

Hidup dan 

Pelestariann

ya oleh 

siswa kelas 

VIII SMP 

Negeri 2 

Todanan 

Kabupaten 

Blora 

Tahun 

Ajaran 

2008/2009 

Metode 

kualitatif. 

1. SMP Negeri 2 

Todanan Kabupaten 

Blora, dalap proses 

pembelajaran 

geografi guru lebih 

menggunakan 

metode ceramah 

dan tanya jawab 

dimana siswa lebih 

banyak diajak 

dialog dengan guru 

mengenai materi 

yang diajarkan. 

2. Pemanfaatan Goa 

Terawang sebagai 

sumber belajar 

dapat bersifat 

positif atau negatif. 

Persepsi yang 

bersifat positif yaitu 

siswa telah 

memanfaatkan Goa 

Terawang sebagi 

sumber belajar. 

Sebaliknya, 

persepsi siswa yang 

negatif misalnya 

siswa tidak pernah 

mengenal Goa 

Terawang apa lagi 

memanfaatkannya 

sebagai sumber 

balajar. Dari hasil 

angket, Goa 

Terawang 

dikategorikan 

kedalam tingkat 

rata-rata 60,00%. 

Yakni sebanyak 

60,00% siswa telah 

memanfaatkannya 
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sebagi sumber 

belajar. 

3 Pemanfaatan 

Museum 

Mahameru 

Sebagai 

Sumber 

Belajar 

Sejarah bagi 

Siswa SMA 

Negeri di 

Kabupaten 

Blora Tahun 

Pelajaran 

2009/2010. 

1. Mencari tahu 

koleksi yang 

terdapat 

dalam 

Museum 

Mahameru 

yang dapat 

dijadikan 

sumber 

belajar siswa 

SMA Negeri 

di 

Kabupaten 

Blora. 

2. Menjelaskan 

pembelajara

n sejarah 

dengan 

memanfaatk

an Museum 

Mahameru 

sebagai 

sumber 

belajar 

sejarah di 

SMA Negeri 

di 

Kabupaten 

Blora. 

Metode 

kualitatif. 

1. Koleksi yang ada 

di museum ini 

dapat dijadikan 

sebagai sumber 

belajar mulaidari 

jenjang SD sampai 

SMA. Museum ini 

memiliki koleksi 

dari Masa Pra-

sejarah, Masa 

Hindu-Budha, 

Masa Islam, Masa 

Kolonial dan Masa 

Prakemerdekaan 

yang sangat baik 

dijadikan sumber 

belajar. 

2. Pemanfaatan 

Museum 

Mahameru oleh 

masyarakat bukan 

hanya sebagai area 

rekreasi akan tetapi 

juga dimanfaatkan 

oleh kalangan 

pendidikan 

terutama siswa 

SMA Negeri di 

Kabupaten Blora 

sebagai salah satu 

sumber belajarnya. 

4 Kajian Objek 

Wisata Bledug 

Kuwu sebagai 

Sumber 

Pembelajaran 

Geografi di 

SMA Negeri 1 

Kradenan 

Kabupaten 

Grobogan 

Tahun 

2012/2013 

Untuk 

mengetahui 

pemanfaatan 

objek wisata 

Bledug Kuwu 

sebagai sumber 

pembelajaran 

geografi di 

SMA Negeri 1 

Kradenan 

Kabupaten 

Grobogan 

Mixed 

methods. 

Relevansi lokasi Bledug 

Kuwu sebagai sumber 

belajar terkait dengan 

tiga indikator yaitu 

proses geologi, sifat-

sifat fisik, dan aktivitas 

manusia. 

Persepsi siwa terhadap 

pemanfaatan Bledug 

Kuwu sebagai sumber 

belajar sangat 

diharapkan oleh siswa.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa ada 

beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama yakni tentang 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, akan tetapi pada tiap-tiap 
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penelitian memiliki ciri khas yang berbeda begitu pula dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada:  

1. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk 

mengetahui bagaimana pemahaman guru Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber 

belajar, akan tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi atraksi di 

Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan sumber belajar serta 

relevansinya dengan materi pembelajaran pada mata pelajaran 

Geografi SMA. 

2. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif dengan model analisi deskriptif 

persentase. Tujuannya untuk mendeskrisikan fenomena yang 

ditemukan dalam penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian. 

3. Objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal dan Objek Wisata 

Guci. Penelitian ini menjadikan guru sebagai aspek yang diteliti 

mengenai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, berbeda 

dengan penelitian lain yang objek penelitiannya adalah peserta didik. 

4. Kedudukan sumber belajar yang berbeda. Sumber belajara dalam 

penelitian ini memiliki kedudukan yang berbeda, bukan hanya 

dijadikan media pembelajaran melainkan juga sebagai sumber dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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2.8 Kerangka Berfikir Penelitian 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan guru geografi SMA 

Kabupaten Tegal terhadap sumber belajar yang inovatif dan mampu 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari berbagai aspek diantaranya adalah pendidik yang dalam hal ini adalah 

guru mata pelajaran Geografi dan sumber belajar.  

Geografi merupakan mata pelajaran yang mempelajari persamaan 

dan perbedaan fenomena geosfer yang didalamnya terdiri dari litosfer, 

pedosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Oleh sebab itu, dalam 

pembelajaran Geografi dapat bersumber pada segala hal salah satunya 

adalah lingkungan, baik fisik maupun sosial. 

Dalam penelitian ini bentuk lingkungan yang akan dihubungkan 

dengan materi pembelajaran Geografi adalah Objek Wisata Guci. Objek 

ini dipilih karena objek tersebut memiliki karakteristik yang khas serta 

memiliki berbagai macam fenomena yang dapat memberikan nilai 

edukasi. Dengan menghubungkan karakteristik masing-masing atraksi 

dengan materi pembelajaran maka dapat diketahui atraksi-atraksi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Geografi. 

Pemanfaatan Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar ini 

bergantung pula pada guru mata pelajaran Geografi SMA. Pengetahuan 

guru dan kemampuan guru dalam mengolah Objek Wisata Guci sebagai 

sumber belajar berpengaruh dalam terhadap seberapa besar objek tersebut 
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dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Untuk memudahkan dalam 

penelitian dapat dilihat pada bagan 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Pembelajaran Geografi 

Pendidik 

Guru Mata Pelajaran 

Geografi 

Sumber Belajar 

Objek Wisata Guci Geografi 

Potensi Objek Wisata 

Guci sebagai sumber 

belajar, indikator: 

1. Faktor penentu 
pemilihan daerah 
tujuan wisata 

2. Variabel 
demografis 

3. Variabel sosiologis 

 

Objek Material 

geografi (Geosfer) 

Materi pembelajaran 

geografi, indikator: 

1. Standar 
kompetensi 

2. Kompetensi dasar 

 

Pemahaman Guru terhadap Objek Wisata Guci sebagai 

sumber belajar geografi SMA, indikator: 

1. Pemahaman guru geografi mengenai Objek 
Wisata Guci sebagai sumber belajar 

2. Pemahaman guru geografi mengenai 
pemanfaatan potensi Objek Wisata Guci sebagai 
sumber belajar 

Pemanfaatan Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif 

kuantitatif dengan model analisis deskripsi presentase. Penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu 

teori, membuat prediksi, memberi gambaran secara statistik untuk menunjukan 

hubungan antar variabel, serta mengukuhkan fakta. Ditujukan untuk 

mendeskrisikan fenomena atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (sugiyono, 2011: 

297). 

 

3.2 Populasi 

Menurut Tika (2005: 24), populasi adalah himpunan individu atau 

objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Secara lebih luas Bungin 

(2006: 99) menjelaskan bahwa populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbeh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 

sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran Geografi 

SMA Negeri di Kabupaten Tegal sebanyak 21 orang. Berikut tertera pada 

tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

NO 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri di Kabupaten Tegal 

Guru Geografi 

Populasi 

1 SMA N 1 Balapulang 2 

2 SMA N 1 Bojong 2 

3 SMA N 1 Dukuhwaru 3 

4 SMA N 1 Kramat 1 

5 SMA N 1 Margasari 1 

6 SMA N 1 Pagerbarang 1 

7 SMA N 1 Pangkah 2 

8 SMA N 1 Slawi 2 

9 SMA N 2 Slawi 2 

10 SMA N 3 Slawi 3 

11 SMA N 1 Warureja 2 

Jumlah  21 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal, 2015 

 

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel 

purposif atau disebut juga judgement sampling. Teknik sampel purposif 

adalah cara pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan 

mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik. Ciri-ciri maupun strata yang khusus tersebut sangat bergantung dari 

keinginan peneliti (Tika, 2005: 41).  

Yang dijadikan ciri-ciri spesifik dalam pengambilan sampel ini adalah 

guru-guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Tegal yang aktif dalam 

kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Geografi. Keaktifan 

guru Geografi SMA dalam forum tersebut diperoleh melalui pernyataan 

Ketua Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Geografi.  Adapun 
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sampel dalam penelitian ini adalah 16 guru mata pelajaran geografi dari 11 

SMA Negeri di Kabupaten tegal. Berikut tertera pada tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri di Kabupaten Tegal 
Kode Responden 

SMA N 1 Balapulang R1 

R2 

SMA N 1 Bojong R3 

R4 

SMA N 1 Dukuhwaru R5 

R6 

R7 

SMA N 1 Kramat R8 

SMA N 1 Margasari R9 

SMA N 1 Pagerbarang R10 

SMA N 1 Pangkah R11 

SMA N 1 Slawi R12 

R13 

SMA N 2 Slawi R14 

SMA N 3 Slawi R15 

SMA N 1 Warureja R16 

Jumlah 16 

Sumber: MGMP Geografi Kabupaten Tegal, 2015 

 

3.4 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal, dengan objek penelitian 

16 guru geografi dari 11 SMA Negeri di Kabupaten Tegal dan kondisi fisik 

Objek Wisata Guci. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

penelitian (Arikunto, 2006: 118). Variabel penelitian berdasarkan tujuan 

dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Atraksi Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar geografi SMA di 

Kabupaten Tegal. 

a. Faktor penentu pemilihan daeran tujuan wisata 

1) Fasilitas: akomodasi, atraksi atau daya tarik, jalan, tanda-tanda 

penunjuk arah. 

2) Kesempatan pendidikan: kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan. 

3) Waktu/biaya: lokasi, jarak, tarif pelayanan. 

4) Kualitas hidup (quality of life): keramah tamahan penduduk, 

kondisi lingkungan sekitar objek, cuaca. 

b. Variabel Demografis 

g) Umur  

h) Pendidikan  

i) Penghasilan  

c. Variabel Sosiologis 

1) Alasan (motif) melakukan perjalanan. 

2) Faktor yang paling penting dalam memilih daerah tujuan wisata. 

2. Relevansi antara potensi Objek Wisata Guci dengan materi pembelajaran 

pada mata pelajaran geografi SMA di Kabupaten Tegal. 

a. Karakteristik objek yang potensial 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

3. Pemahaman guru geografi SMA di Kabupaten Tegal terhadap potensi 

Objek Wisat Guci sebagai sumber belajar. 
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a. Pemahaman guru geografi mengenai Objek Wisata Guci  

b. Pemahaman guru geografi dalam pemanfaatan Objek Wisata Guci 

sebagai sumber belajar 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua 

yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah 

observasi yang dilakukan terhadap objek di tempat kejadian atau tempat 

terjadinya peristiwa, sefangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangungnya peristiwa. 

Pengamatan ini dapat dilakukan melalui film, slide, foto, pencatatan 

suatu alat perekam, foto udara, dan lain sebagainya (Tika, 2005: 44). 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi 

langsung dengan bantuan instrumen observasi. Teknik ini digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai tujuan penelitian pertama yakni 

mengidentifikasi atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Geografi SMA di Kabupaten 

Tegal. 
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3.6.2 Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keretampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006:150). Dalam menggunakan metode tes, peneliti 

menggunakan instrument berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri 

dari butir-butir tes (item) pertanyaan yang masing-masing mengukur satu 

variabel. Pengolahan data pada metode tes juga dilengkapi dengan rubric 

jawaban untuk membantu peneliti dalam memperoleh hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini tes diberikan kepada guru mata pelajaran 

geografi SMA Negeri di Kabupaten Tegal. Hasil tes tersebut digunakan 

untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yakni mengetahui pemahaman 

guru geografi SMA di Kabupaten Tegal terhadap Objek Wisata Guci 

sebagai sumber belajar. 

3.6.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan, 

laporan, dan lain sebaginya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk 

hal-hal yang telah silam (Bungin, 2006: 144). 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai tujuan penelitian kedua yakni mengetahui 
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relevansi antara potensi Objek Wisat Guci dengan materi pembelajaran 

pada mata pelajaran geografi SMA di Kabupaten Tegal. Data yang 

diperoleh dari metode ini diantaranya adalah Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran Geografi. 

 

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara bertahap pada tiap-

tiap tujuan penelitian. Adapun analisis data untuk tiap-tiap tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

3.8.1 Mengidentifikasi aktraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan 

sumber belajar. 

 Analisis yang digunakan pada tujuan penelitian ini adalah 

dengan analisis potensi pasaran wisata. Cara mengukur potensi pasaran 

wisata adalah dengan mengklasifikasi silang (cross classified) antara 

indikator-indikator potensi objek wisata pada masing-masing aktraksi 

dari data hasil observasi dengan variabel-variabel demografis dan 

sosiologis. Sehingga diketahui atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat 

dijadikan sumber belajar. Kriteria kesesuaian atraksi Objek Wisata Guci 

untuk sumber belajar adalah sebagaiaman dijelaskan pada tabel 3.3 

berikut. 
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Tabel 3.3 Kriteria Keseuaian Atraksi Objek Wisata Guci untuk 

Sumber Belajar 

NO Kriteria Keterangan 

1 Karakter objek sesuai 

dengan variabel demografis 

dan sosiologis kelompok 

sasaran 

Sesuai 

2 Karakter objek tidak sesuai 

dengan variabel demografis 

dan sosiologis kelompok 

sasaran 

Tidak Sesuai 

Sumber: Data Primer, 2015 

3.8.2 Mengetahui relevansi Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar 

dengan materi pembelajaran pada mata pelajaran geografi SMA di 

Kabupaten Tegal 

Untuk mengetahui relevansi antara potensi objek wisata guci 

dengan materi pada mata pelajaran geografi maka dapat dianalisis dengan 

mengklasifikasi silang kakateristik masing-masing atraksi Objek Wisata 

Guci yang sesuai untuk sumber belajar dengan standard kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pejaran geografi SMA. Kriteria relevansi potensi 

objek wisata guci dengan materi pembelajaran pada mata pelajaran 

geografi SMA dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Relevansi Objek Wisata Guci Dengan Materi 

Pembelajaran Geografi SMA 

NO Kriteria Keterangan 

1 Atraksi sesuai dengan standard 

kompetensi dan kompetensi 

dasar 

Relevan 

2 Atraksi tidak sesuai dengan 

standard kompetensi dan 

kompetensi dasar 

Tidak Relevan 

Sumber: Data Primer, 2015 
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3.8.3 Mengetahui pemahaman guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

terhadap Objek Wisata Guci  

Pemahaman guru geografi SMA di Kabupaten Tegal terhadap 

potensi Objek Wisata Guci sebagi sumber belajar akan dikaji dengan 

menginterpretasi hasil tes dengan menggunakan analisis deskriptif 

persentase. Adapun tahapan dalam analisis deskripsi persentase menurut 

Riduan (2004: 71-95) adalah sebagi berikut: 

1) Mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan panduan rubric 

jawaban tes penelitian. 

2) Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

3) Merekap skor jawaban. 

4) Menghitung rata-rata skor jawaban responden. 

5) Menghitung persentase skor jawaban. 

Menghitung persentase dapat dilakukan dengan rumus: 

    
 

 
       

Keterangan: 

DP = Deskriptif persentase (%) 

n     = Skor empirik (jumlah skor yang diperoleh) 

N    = Skor ideal (jumlah skor maksimum) 

Untuk menentukan jenis deskriptif persentase yang diperoleh, 

maka persentase hasil tes pada masing-masing responden dimasukan 

pada suatu kriteria sehingga perhitungan deskriptif persertase 

kemudian dapat ditafsirkan dalam bentuk kalimat. 
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6) Menentukan tingkat kriteria deskriptif persentase 

Adapun cara dalam menentukan tingkat kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan angka persentase tertinggi. 

Dengan cara jumlah skor maksimal x jumlah responden x 100%. 

Maka diperoleh: 800 x 16 x 100% = 100% 

b) Menentukan angka persentase terendah 

Dengan cara jumlah skor minilmal x jumlah responden x 100%. 

Maka diperoleh: 0 x 16 x 100% = 0% 

c) Selanjutnya dibuat kelas klasifikasi. 

Dalam penelitian hasil persentase jawaban akan dibagi kedalam 

5 kelas klasifikasi. Cara membuat kelas klasifikasi tersebut 

adalah dengan membagi selisih hasil persentase jawaban dengan 

jumlah kelas yang dikehendaki. 

Dalam penelitian ini kriteria analisis deskripsi presentase telah 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga diperoleh 

kriteria sebagaimana ditunjukan pada tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.5 Klasifikasi Pemahaman Guru Geografi SMA di Kab. 

Tegal Terhadap Potensi Objek Wisata Guci  sebagai 

Sumber Belajar 

No Persentase  Kriteria  

1 80% - < 100% Amat baik 

2 60% - < 80% Baik 

3 40% - < 60% Cukup 

4 20% - < 40% Kurang 

5 0% - < 20% Sangat kurang 

  Sumber: Data Primer, 2015 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang Objek Penelitian 

4.1.1.1 Lokasi Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kawasan Objek 

Wisata Guci dan SMA-SMA di Kabupaten Tegal. Objek Wisata Guci 

merupakan salah satu objek wisata alam di lereng Gunung Slamet bagian 

utara seluas 210 Ha dengan ketinggian + 1.050 mdpl.  Secara 

administratif Objek Wisata Guci berada di Jalan Objek Wisata Guci Desa 

Sigedong Kelurahan Bumijawa Kabupaten Tegal. Objek Wisata Guci 

terletak pada 7
0
 11’ 52,14” LS dan 109

0
 09’ 52,18” BT. Secara geografis 

Objek Wisata Guci dibatasi oleh: 

a) Sebelah Utara : Permukiman warga Desa Guci 

b) Sebelah Barat : Sungai Gung 

c) Sebelah Selatan : Perkebunan sayuran 

d) Sebelah Timur : Hutan Pinus 

Letak Objek Wisata Guci sangat strategis dan mudah dijangkau 

dari manapun baik yang berasal dari arah Tegal, Pemalang maupun 

Bumijawa. Objek Wisata Guci yang terletak di Jalan Objek Wisata Guci 

ini terletak persis pada persimpangan jalan alternatif menuju kecamatan 
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Moga Kabupaten Pemalang. Lebih jelasnya tentang lokasi Objek Wisata 

Guci secara keruangan dapat dilihat pada gambar 4.1 halaman 85. 

 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Objek Wisata Guci 
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Selain di Objek Wisata Guci, penelitian ini juga dilkukan di SMA-

SMA Negeri di Kabupaten Tegal. Terdapat 11 SMA Negeri yang tersebar 

di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Secara administratif dan astronomis 

letak SMA-SMA tersebut adalah sebagai berikut: 

a. SMA N 1 Balapulang  

Administratif : Jalan Banjaranyar  Kec. Balapulang Kab. Tegal 

Astronomis : 7
0
 05’ 18,78” LS dan 109

0
 05’ 08,38” BT 

b. SMA N 1 Bojong 

Administratif : Jalan Raya Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal 

Astronomis : 7
0
 09’ 31,82” LS dan 109

0
 08’05,00” BT 

c. SMA N 1 Dukuhwaru 

Administratif : Jalan Pramuka Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal 

Astronomis : 6
0
 58’ 22,91” LS dan 109

0
 05’ 50,14” BT 

d. SMA N 1 Kramat 

Administratif : Jalan Garuda Nomor 1A Bongkok Kec. Kramat 

Kab. Tegal 

Astronomis : 6
0
 52’ 43,51” LS dan 109

0
 11’ 12,57” BT 

e. SMA N 1 Margasari 

Administratif : Jalan Raya Kesambi – Prupuk Selatan Kec. 

Margasari Kab Tegal 

Astronomis : 7
0
 08’ 26,59” LS dan 108

0
 57’ 55,79” BT 
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f. SMA N 1 Pangkah 

Administratif : Jalan Raya Kalikangkung Kec. Pangkah Kab. 

Tegal 

Astronomis : 6
0
 57’ 22,93” LS dan 109

0
 10’ 01,09” BT 

g. SMA N 1 Slawi 

Administratif : Jalan KH Wahid Hasim Nomor 1 Kec. Slawi Kab. 

Tegal 

Astronomis : 6
0
 59’ 02,10” LS dan 109

0
 08’ 04,18” BT 

h. SMA N 2 Slawi 

Administratif : Jalan RA Kartini Kec. Slawi Kab. Tegal 

Astronomis : 6
0
 59’ 51,19” LS dan 109

0
 07’ 58,67” BT 

i. SMA N 3 Slawi 

Administratif : Jalan PROF. Moh. Yamin Kec. Slawi Kab Tegal 

Astronomis : 6
0
 58’ 38,08” LS dan 109

0
 08, 02,28” BT 

j. SMA N 1 Warureja 

Administratif : Jalan AMD 4 Sekareja Kec. Warureja Kab. Tegal 

Astronomis : 6
0
 55’ 21,64” LS dan 109

0
 19’ 27, 25” BT 

Untuk lebih jelasnya menengai lokasi SMA-SMA Negeri di 

Kabupaten Tegal secara keruangan dapat dilihat pada gambar 4.2 pada 

halaman 88 berikut. 
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Gambar 4.2 Peta Lokasi SMA Negeri di Kab. Tegal 
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4.1.1.2 Profil Objek Wisata Guci 

Objek Wisata Guci merupakan salah satu wisata unggulan di 

Kabupaten Tegal yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Bojong dan 

Kecamatan Bumijawa. Kawasan Objek Wisata Guci ini mencakup 2 desa 

yakni Desa Guci dan Desa Rembul. Sekitar 32Km keselatan dari Slawi, 

Ibu Kota Kabupaten Tegal. Terletak di kaki Gunung Slamet dengan 

ketinggian + 1.050 – 1.250 mdpl. Suhu udaranya berkisar antara 20
0
 pada 

siang hari dan 17
0
 – 18

0
 pada malam hari. Memiliki tanah yang subur 

sehingga disepanjang jalan menuju Objek Wisata Guci banyak dijumpai 

perkebunan-perkebunan milik warga sekitar, baik perkebunan sayur-

sayuran hingga buah-buahan. 

Sebagai objek wisata unggulan Guci tidak penah sepi 

pengunjung, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah 

berkunjung ke objek wisata tersebut. Objek Wisata Guci menyuguhkan 

berbagai spot wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan dengan 

daya tarik utamanya adalah adanya sumber air panas alami yang berasal 

dari dalam bumi. Sumber air panas Guci kaya akan kandungan sulfure 

(belerang), iodium, dan mineral lain yang tidak berbau, tidak berasa, dan 

senantiasa jernih. Suhu airnya + 41
0
C sehingga tidak terlalu panas 

apabila digunakan untuk berendam. 

Curug yang dalam bahasa Indonesia artinya air terjun banyak 

dijumpai disekitaran Objek Wisata Guci, ada sekitar 10 air terjun. Curug 

atau air terjun yang terkenal adalah Curug Jedor, Curug Pancuran 13, dan 
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Curug Pancuran 5. Sedangkan 7 yang lainnya belum banyak diketahui 

dikarenakan sulitnya medan menuju curug tersebut. 

Di Guci juga banyak terdapat kolam pemandian air panas baik 

kolam pemandian air panas terbuka maupun tertutup, ada pula 

pemandian yang sifatnya masih tradisional sampai yang sudah modern 

atau yang berbentuk kolam renang dengan seluncur atau biasa disebut 

dengan water boom. Pemandian air panas terbuka yang ada di Guci 

adalah Pemandian Pancuran 13, Pemandian Pancuran 7, Pemandian 

Pancuran 5, Kolam Renang Duta Wisata, Kolam Renang Barokah, 

Kolam Renang Mega Indah, Water Boom Guciku, dan Water Boom 

WAGU ( Wana Wisata Guci). Untuk pemandian tertutunya terdapat 20 

kamar pemandian tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan 

yang hendak menikmati sumber air panas yang ada di Guci. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, 

kondisi Objek Wisata Guci semakin terawat. Hal ini Nampak pada 

meningkatnya kelengkapan fasilitas pendukung kepariwisataan yang ada 

di Objek Wisata Guci seperti mushola, tempat parkir, toilet, pondok-

pondok wisata, dan penginapan. Selain itu kebersihan dan keamanan di 

sekitaran objek wisatapun semakin baik. Masyarakat sekitarpun nampak 

antusian akan perkembangan kepariwisataan di Guci ini. 

Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung dengan 

promosi yang baik berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan tiap 

tahunnya yakni 345.265 wisatawan pada tahun 2011, 356.938 wisatawan 
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pada tahun 2012, dan 405.546 wisatawan pada tahun 2013. Peningkatan 

jumlah wisatawan yang cukup tinggi pada tahun 2012 menuju tahun 

2013 yakni sekitar 13,62%. Data tersebut bersumber dari hasil statistika 

pengunjung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tegal 

berikut tertera pada tabel 4.6. 

Tabel 4.1 Data Wisatawan yang Masuk Objek Wisata Pemandian 

Air Panas (PAP) Guci Tahun 2013 

Bulan 
Nusantara Manca 

Negara 
Jumlah 

Dewasa Anak 

Januari 31.871 2.976 15 34.862 

Februari  12.537 1.443 16 13.996 

Maret 20.552 2.331 17 22.900 

April  16.624 1.640 19 18.283 

Mei  23.340 3.141 19 26.500 

Juni  20.787 4.232 14 25.033 

Juli  15.590 9.800 2 25.392 

Agustus  104.053 8.187 - 112.240 

September  25.157 2.933 12 28.102 

Oktober  26.440 3.971 10 30.421 

November  21.437 2.272 8 23.717 

Desember  37.990 6.095 15 44.100 

2013 356.378 49.021 147 405.546 

2012 320.456 36.308 174 356.938 

2011 306.384 38.829 131 345.265 

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2014 

4.1.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

Sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Tegal masih 

menggunakan Kurikulum 2006 atau KTSP, pada kurikulum ini guru 

masih sangat berperan penting dalam proses pembelajaran meski untuk 

saat ini sudah banyak guru-guru yang menggabungkan dengan metode-

metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk aktif dan berfikir 
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kritis. Begitu pula dengan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran 

Geografi SMA di Kabupaten Tegal. 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Geografi SMA 

di Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan pembelajaran sangat beragam. 

Sebagaimana tampak pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.2 Metode Pembelajaran yang digunakan Guru Geografi 

SMA di Kab. Tegal 

Metode Pembelajaran Frekuensi  Persentase  

Ceramah  16 30,19% 

Diskusi  14 26,41% 

Tanya jawab 5 9,43% 

Observasi  4 7,55% 

Jigsaw  3 5,66% 

Tutor sebaya 1 1,89% 

Contextual teaching learning   1 1,89% 

Problem base learning  2 3,77% 

Studi kepustakaan 3 5,66% 

Cooperative learning 2 3,77% 

Thing pair share 1 1,89% 

Inquiry  1 1,89% 

Jumlah 53 100% 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan hasil analisi diketahui metode ceramah, diskusi dan 

tanya jawablah yang paling banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Metode-metode seperti jigsaw, tutor sebaya, observasi, 

contextual teaching learning, problem base learning, studi kepustakaan, 

cooperative learning, thing pair share, dan inquiri hanya digunakan oleh 

sebagian kecil guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal.  

Sedangkan untuk sumber pembelajaran guru Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal memilih untuk menggunakan buku, baik buku paket dari 

berbagai penerbit, buku sekolah elektronik (BSE), hingga buku-buku lain 
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yang relevan dan menunjang proses pembelajaran. Sumber belajar lain 

yang biasa digunakan adalah internet, media masaa, dan lapangan atau 

lingkungan sekitar. Untuk sumber-sumber lain seperti slide power point 

yang dirancang sendiri oleh guru, peta, atlas, globe, dan citra hanya 

digunakan oleh sebagian kecil guru dikarenakan keterbatasan sarana 

prasarana pembelajaran. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.3 Sumber Belajar yang digunakan Guru Geografi SMA di 

Kab. Tegal 

Sumber Belajar Frekuensi  Persentase  

Buku paket/Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) 

14 31,11% 

Buku-buku yang relevan 3 6,67% 

Internet  12 26,67% 

Lapangan/lingkungan sekitar 11 24,44% 

Media massa 4 8,89% 

Peta, atlas, globe, citra 1 2,22% 

Jumlah 16 100% 

Sumber: Data Primer, 2015 

Mengenai pemahaman guru dalam pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajarpun cukup beragam. Sebagian besar dari mereka 

memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran dan mereka 

memanfaatkan lingkungan karena lingkungan merupakan salah satu yang 

dapat dikaji dalam pembelajaran geografi yang mempelajari persamaan 

dan perbedaan fenomena geosfer. Ada pula yang beranggapan dengan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar membuat tujuan 

pembelajaran lebih bermakna, menyiapkan siswa lebih trampil, 

berwawasan lingkungan, dan mencintai tanah airnya. Fakta tersebut dapat 

dilihat melalui hasil tabulasi angket pada tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.4 Pemahaman Pemanfaatan Lingkungan oleh Guru 

Geografi SMA di Kab. Tegal 

Pemanfaatan Lingkungan sebagai 

Sumber Belajar 

Frekuensi  Persentase  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer, jadi lingkungan yang merupakan 

fenomena geosfer sangat sesuai jika 

dijadikan sumber ataupun media 

pembelajaran 

12 75% 

Dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar mejadikan siswa 

lebih mengerti akan materi yang 

diajarkan, membuat tujuan pembelajaran 

lebih bermakna, menjadikan siswa lebih 

trampil, dan berwawasan lingkungan 

2 12,5% 

Cukup memahami 2 12,5% 

Jumlah 16 100% 

Sumber: Data Primer, 2015 

Melalui fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran guru sudah berusaha memberikan pengajaran yang 

inovatif dan sesuai dengan taraf berfikir siswa demi mewujudkan tujuan 

pembelajaran. pemahaman guru dalam pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajarpun sudah baik, menunjukan bahwa guru-guru tersebut 

telah mampu melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 

4.1.1.4 Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Oleh Guru 

Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

Dalam geografi yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer lingkungan memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Lingkungan yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan 
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alam, dan lingkungan buatan merupakan salah satu dari fenomena geosfer 

yang dapat dipelajari secara langsung. Dengan memanfaatkan lingkungan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan peserta didik menjadi benar-

benar tahu akan apa yang dia pelajari karena mereka dapat melihat dan 

mengamati secara langsung fenomena geosfer yang dipelajari. 

Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar tidak dapat 

dilakukan secara asal-asalan. Ada beberapa hal yang hasus diperhatikan 

oleh guru diantaranya adalah kesesuaian lingkungan yang akan mereka 

gunakan dengan materi pembelajaran, kesesuaian kondisi lingkungan 

dengan kondisi dan mental peserta didik, keamanan dari lingkungan 

tersebut untuk peserta didik, dan berbagai hal lain. Tujuannya agar 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, efisien, dan tujuan 

pembelajaran dapat terwujud. 

Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

sangatlah beragam, akan tetapi belum seluruh komponen lingkungan 

tersebut dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber belajar khususnya guru 

Geografi SMA di Kabupaten Tegal. Lingkungan yang banyak mereka 

gunakan sebagai sumber belajar diantaranya lingkungan sekolah dan 

lingkungan tempat tinggal peserta didik atau permukiman yang ada 

disekitar sekolah. Sedangkan untuk lingkungan lainnya masih jarang 

digunakan. Lingkungan lain yang pernah digunakan adalah laut, sawah, 

sungai, pos pengamaan Gunung Slamet, lokasi tambang batu kapur, 
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sungai, danau industri, jalur pantura, dan lingkungan hidup lain 

sebagaimana tertera pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.5 Jenis Lingkungan yang Dimanfaatkan sebagai Sumber 

Belajar oleh Guru Geografi SMA di Kab. Tegal 

Jenis Lingkungan Frekuensi  Persentase  

Laut 4 12,12% 

Sawah 3 9,09% 

Tempat tinggal/permukiman 11 33,33% 

Sekolah  7 21,21% 

Pos pengamatan gunung slamet 2 6,06% 

Lokasi tambang batu kapur 1 3,03% 

Sungai  1 3,03% 

Danau industry 1 3,03% 

Jalur pantura 1 3,03% 

Lingkungan hidup lain 2 6,06% 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data Primer, 2015 

Dari lingkungan tersebut, cara yang diterapkan guru dalam proses 

pemebelajaran agar menjadi sesuai dengan materi pembelajarannya pun 

beragam. Ada yang mengajak secara langsung peserta didik pada 

lingkungan tersebut dan ada pula yang menyajikan foto atau video yang 

berkaitan dengan lingkungan tersebut untuk diamati.  

Cara pemanfaatan lingkungan yang paling banyak digunakan oleh 

guru-guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal adalah dengan mengajak 

peserta didik untuk mengamati secara langsung lingkungan tersebut dan 

dihubungkan dengan materi pembelajaran. Cara lain yang kerap dilakukan 

adalah dengan menjadikan lingkungan tersebut sebagai media 

pembelajaran dan gambaran umum tentang materi pembelajaran, serta 

dengan mengadakan kunjungan langsung pada objek agar siswa dapat 
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mengamati dan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek 

atau lingkungan tersebut dengan panduan lembar kerja siswa (LKS) yang 

telah disiapkan guru peserta didik juga melakukan pengamatan dan 

pengukuran apabila diperlukan. Fakta mengenai kondisi tersebut dapat 

dibuktikan melalui hasil tabulasi angket pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.6 Cara Guru Geografi SMA di Kab. Tegal Dalam 

Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Cara Memanfaatkan Lingkungan Frekuensi  Persentase  

Mengajak siswa untuk mengamati 

lingkungan tersebut dan dihubungkan 

dengan materi pembelajaran 

10 62,5% 

Digunakan sebagai sumber media 

pembelajaran dan gambaran umum 

tentang materi pembelajaran 

4 25% 

Mengadakan kunjungan langsung pada 

objek agar siswa dapat menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dengan 

panduan LKS yang telah disiapkan guru 

serta siswa melakukan pengamatan dan 

pengukuran bila diperlukan 

2 12,5% 

Jumlah  16 100% 

Sumber: Data Primer, 2015 

Lingkungan sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan guru-

guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal dirasa telah memahami 

manfaat dari lingkungan tersebut hal ini nambak dari keberagaman jenis 

lingkungan yang telah mereka gunakan sebagai sumber pembelajaran 

dan beberapa cara yang digunakan oleh guru dalam mengemas 

lingkungan tersebut agar sesuai dengan materi dan meningkatkan taraf 

berfikir peserta didik supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan 

tujuan pembelajaran terwujud 
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4.1.2 Atraksi di Objek Wisata Guci Sebagai Sumber Belajar SMA 

Atraksi yang diteliti pada penelitian ini adalah atraksi di Objek 

Wisata Guci yang dikelola oleh UPTD Objek Wisata Pemandian Air 

Panas Guci dibawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Adapun atraksi-atraksi tersebut adalah Kolam 

Pemandian Pancuran 13, Kolam pemandian Pancuran 7, Kolam 

pemandian Pancuran 5, Curug Sungai Gung, Curug Jedor, Curug 

Pancuran 5, Bukit Perkasa, Wana Wisata, dan Goa Jepang.  

Dari masing-masing atraksi tentu memiliki karakteristik yang 

berbeda, dari berbedaan karakter tersebut maka aspek yang dipelajari 

pada masing-masing atraksipun berbeda. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan peneliti maka dapat diketahui dari seluruh atraksi di Objek 

Wisata Guci seluruhnya memberikan nilai edukasi akan tetapi tidak 

seluhnya sesuai untuk dijadikan sumber belajar. Kesesuaian ini 

dipengaruhi pula oleh kondisi lingkungan sekitar objek dan siapa yang 

hendak melakukan pembelajaran, oleh sebab itu umur, tingkat 

pendidikan, dan pendapat subjek yang melakukan pembelajaranpun harus 

diperhitungkan. Selain itu keragaman aspek yang dapat dipelajaripun 

harus diperhatikan mengingat tujuan nya adalah untuk sarane belajar. 

Adapun atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan sumber belajar 

SMA adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.7 dibawah ini: 
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Tabel 4.7 Atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan 

Sumber Belajar 

No Atraksi Katarkeristik Kriteria 

1 Kolam 

Pemandian 

Pancuran 13 

- Pemadian air panas alami yang 

bersebelahan dengan aliran 

sungai 

- Ada 4 aspek yang dapat dipelajari 

dari objek tersebut 

Sesuai 

2 Kolam 

Pemandian 

Pancuran 7 

- Kolam renang air panas 

- Ada 1 aspek yang dapat dipelajari 

dari objek tersebut 

Tidak Sesuai 

3 Kolam 

Pemandian 

Pancuran 5 

- Kolam renag air panas 

- Ada 1 aspek yang dapat dipejari 

dari objek tersebut 

Tidak Sesuai 

4 Curug Sungai 

Gung 

- Air terjun dengan ketinggian + 6 

m 

- Ada 8 aspek yang dapat dipejari 

dari objek tersebut 

Sesuai 

5 Bukit Perkasa - Bukit dengan pemandangan 

sekitar objek wisata 

- Ada 6 asperk yang dapat 

dipelajari dari objek tersebut 

Sesuai 

6 Curug Pancuran 

5 

- Air terjun alami 

- Ada 3 aspek yang dapat dipejari 

dari objek tersebut 

Sesuai 

7 Wana Wisata - Hutan pinus 

- Ada 7 aspek yang dapat dipelajari 

dari objek tersebut 

Sesuai 

8 Curug Jedor - Air terjun dengan ketinggian + 7 

m ditengah hutan pinus 

- Ada 8 aspek yang dapat dipelajari 

dari objek tersebut 

Sesuai 

9 Goa Jepang - Goa yang berada dibalik Curug 

Jedor. Mulut goa tertutup air 

terjun 

- Ada 2 aspek yang dapat dipelajari 

dari objek tersebut 

Tidak Sesuai 

Sumber: Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 9 

atraksi di Objek Wisata Guci ada 6 atraksi yang dapat dijadikan sumber 

belajar. Keenam atraksi tersebut yakni Pemandian Pancuran 13, Curug 

Sungai Gung, Curug Pancuran 5, Bukit Perkasa, Wana Wisata dan Curug 

Jedor. Atraksi yang tidak dapat atau tidak sesuai untuk dijadikan sebagai 
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sumber belajar adalah Kolam pemandian Pancuran 7, Kolam Pemandian 

Pancuran 5, dan Goa jepang. Atraksi-atraksi tersebut dinyatakan tidak 

sesuai karena dilihat dari kondisi sekitar objek kurang sesuai apabila 

dilakukan proses pembelajaran serta pada Goa Jepang dirasa tidak aman 

untuk kegiatan pembelajaran, selain itu akses menuju objek sulit. 

4.1.3 Relevansi Objek Wisata Guci dengan Materi Pembelajaran Geografi 

SMA di Kabupaten Tegal 

Agar Objek Wisata Guci dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar khususnya pada mata pelajaran Geografi SMA di Kabupaten 

Tegal maka diperlukan adanya analisis mengenai relevansi antara Objek 

Wisata Guci dengan materi pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten 

Tegal. Melalui analisis tersebut maka dapat diketahui materi apa saja 

yang relevan apa bila memanfaatkan Objek Wisata Guci sebagai sumber 

belajar. 

 Pada BAB ini suatu objek dikatan relevan apabila karakteristik 

dari objek tersebut sesuai dengan Standar Kometensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal. SK dan KD ini masih dijelaskan dapat dijelaskan 

secara lebih operasional pada indikator-indiktor pencapaian yang harus 

dipenuhi peserta didik.Relevansi Objek Wisata Guci dengan materi 

pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 Relevansi Objek Wisata Guci dengan Materi 

Pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

Atraksi Kesempatan Belajar Kriteria 

Kolam Pemandian 

Pancuran  13 

Pengukuran suhu air 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Lingkungan 

Relevan 

Curug Sungai Gung Siklus hidrologi 

Pola aliran sungai 

Pengukuran suhu air 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Batuan 

Lingkungan  

SDA 

Relevan 

Bukit Perkasa Struktur geologi 

Proses geologi 

Batuan 

Tanah 

Kemiringan lereng 

Pengukuran ketinggian tempat 

Relevan 

Curug Pancuran 5 Siklus hidrologi 

Pola aliran sungai 

Struktur geologi 

Relevan 

Wana Wisata Keanekaragaman hayati 

Tanah 

Pengukuran suhu udara 

Pengukuran kelembaban udara 

Pengukuran ketinggian tempat 

Lingkungan  

SDA 

Relevan 

Curug Jedor Sikulus hidrologi 

Pola aliran sungai 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Batuan 

Tanah  

Lingkungan 

SDA 

Relevan 

Sumber: Data Primer, 2015 

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa secara 

umum Objek Wisata Guci relevan dengan materi pembelajaran pada 

mata pelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal. Secara lebih jelasnya 

mengenai relevansi pada masing-masing atraksi dengan materi 
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permbelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada 

lampiran 7 halaman 173 tentang Analisis Relevansi Objek Wisata Guci 

dengan Materi Pembelajaran pada Mata Pelajaran Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal. 

4.1.4 Pemahaman Guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal Terhadap 

Objek Wisata Guci sebagai Sumber  

Pemahaman seseorang terhadap suatu objek tentu berpengaruh 

terhadap kemampuannya dalam mejelaskan, memahami, serta 

menggunakan objek tersebut. Untuk dapat memehami sesorang harus 

sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek tersebut. 

Tingkat pengetahuan dapat diketahui melalui respon yang diberikan atas 

sesuatu yang dia peroleh. Semakin banyaknya pengetahuan yang dimiliki 

maka dimungkunkan individu tersebut dapat semakin mudah untuk 

memahami. 

Pada penelitian ini pemahamn guru terhadap Objek Wisata Guci 

sebagai sumber belajar diukur dengan menganalisi hasil tes mengenai 

Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar. Dari hasil tes tersebut 

nantinya dianalisis dan diinterpretasikan kedalam bentuk kalimat 

sehingga dapat diketahui bagaimana pemahaman guru Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh hasil sebagaimana nampak 

pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 Hasil Pencapaian Tes g Pemahaman Guru Geografi SMA 

di Kabupeten Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai 

Sumber Belajar 

 
Sumber: Data Primer, 2015 

Dari tabel diatas maka diketahui pemahaman Guru Geografi SMA 

di Kabupaten Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar 

yakni sebesar 51,13%. Apabila angka tersebut dimasukan kedalam 

klasifikasi yang telah ditentukan oleh peneliti maka jumlah tersebut 

masuk kedalam kriteria cukup yakni antara 40% hingga kurang dari 60%. 

Kondisi tersebut menunjukan masih cukup rendahnya pemahaman guru 

Geografi SMA di Kabupaten tegal terdap Objek Wisata Guci sebagai 

sumber belajar. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 R1 100 100 20 20 10 30 20 30 80 410 51,25

2 R2 100 100 10 10 20 30 10 15 80 375 46,875

3 R3 100 100 20 10 20 30 20 10 80 390 48,75

4 R4 100 100 20 10 10 30 10 10 50 340 42,5

5 R5 100 100 20 20 40 30 40 35 100 485 60,625

6 R6 100 100 0 10 40 30 40 25 90 435 54,375

7 R7 100 100 30 30 10 30 20 25 80 425 53,125

8 R8 100 100 20 20 10 30 20 30 80 410 51,25

9 R9 100 100 30 5 5 30 30 25 100 425 53,125

10 R10 100 100 30 20 10 30 20 20 80 410 51,25

11 R11 100 100 20 10 20 30 20 10 80 390 48,75

12 R12 100 100 40 5 30 30 30 25 80 440 55

13 R13 100 100 20 20 10 30 20 5 90 395 49,375

14 R14 100 100 10 10 10 30 30 30 90 410 51,25

15 R15 100 100 20 10 10 30 10 25 100 405 50,625

16 R16 100 100 20 15 10 30 10 35 80 400 50

1600 1600 330 225 265 480 350 355 1340 6545

1600 1600 1440 1440 1440 1440 960 1280 1600 12800

100 100 22,9 15,6 18,4 33,3 36,5 27,7 83,8 51,13281

%

JUMLAH

SKOR MAKSIMAL

% PENCAPAIAN

NO KODE RESPONDEN
SOAL NOMOR

Ʃ
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4.2 Pembahasan 

Pada bab ini peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang 

permasalahan yang dirumuskan pada Bab 1, terkaiat Pemahaman Potensi 

Objek Wisata Guci sebagai Sumber Belajar Oleh Guru Geografi SMA di 

Kabupetan Tegal. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih satu 

bulan lamanya diperoleh dengan teknik observasi secara mendalam dengan 

instrument observasi sebagai acuan, serta pembagian kuesioner terbuka 

kepada responden yang dalam penelitian ini merupakan guru Geografi SMA 

di Kabupaten Tegal, dan ditambah dengan pengumpulan data-data sekunder 

yang terkait dengan penelitian. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kantitatif untuk melihat 

kondisi dari pemahaman guru Geografi terhadap potensi Objek Wisata Guci. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman potensi 

Objek Wisata Guci sebagai Sumber belajar oleh guru Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal secara general. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan 

prosedur penelitian yang dihasilkan dari data-data baik data sekundr maupun 

primer yang didasari dari objek penelitian. Pengumpulan data dipandu oleh 

asprk-aspek penting yang dibutuhkan dalam penelitian dengan didasari teori 

yang telah ada. 

4.2.1 Atraksi di Objek Wisata Guci yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai 

Sumber Belajar SMA 

Pada hakikatnya semua hal baik yang bersifat konket maupaun 

tidak dapat dijadikan sebagai sumber dalam proses pembelajaran. Tidak 
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hanya bersumber dari buku dan kegiatan pembelajar didalam kelas, 

Melainkan juga pada lingkungan fisik dan sosial yang memberikan 

sumbangan pengetahuan kepada manusia. Dengan memanfaat hal-hal 

disekitar kita bukan hanya dapat menambah pengetahuan melainkan 

meningkatkan pola pikir dan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. 

Objek Wisata Guci sebagai salah satu bentuk lingkungan fisik 

memilki peran yang penting dalam pengembangan pengetahuan, terlebih 

pada mata pelajaran geografi. Dikatakan demikian karena bila ditinjau 

dari kondisi fikisnya Objek Wisata Guci memiliki berbagai bentuk 

keragaman fenomena yang dapat dikaji dan dijadikan sumber belajar 

khususnya geografi. Objek Wisata Guci memiliki banyak atraksi yang 

pada tiap-tiap objeknya memberikan nilai edukasi, akan tetapi tidak 

seluruhnya dapat atau sesuai untuk dijadikan sumber belajar SMA. 

Identifikasi atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar SMA pada penelitian kali ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis potensi pasaran wisata dengan indikator yang telah 

dimodifikasi berdasarkan tujuan pariwisata. Selanjutnya dianalis silang 

dengan variabel demografis dan sosiologis dari kelompok pasaran yang 

dituju yang terdiri dari umur, pendidikan, dan penghasilan wisatawan 

serta aspek yang terpenting dalam tujuan kepariwisataan. Sehingga 

diketahui Atraksi-atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan 

sumber belajar SMA.  
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Dengan melihat kondisi dan karakteristik dari tiap-tiap atraksi 

dan disesuaikan dengan variabel demografis dan sosiologis penelitian, 

maka dari sembilan atraksi ada enam atraksi yang dapat atau sesuai untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar SMA. Keenam objek tersebut yakni 

Kolam Pemandian Pancuran 13, Curug Sungai Gung, Bukit Perkasa, 

Curug Pancuran 5, Wana Wisata, dan Curug Jedor. Objek-objek tersebut 

memiliki karakteristik yang sesuai apabila dihubungkan dengan variabel 

demografis sosiologis yang ada. Objek tersebut tidak hanya memberikan 

pengetahuan tetapi juga aman apabila dijadikan sebagai sumber belajar. 

Secara lebih jelas atraksi-atraksi yang dapat dijadikan sumber belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Kolam Pemandian Pancuran 13 

 
Gambar 4.3 Kolam Pemandian Pancuran 13 

Kolam Pemandian Pancuran 13, kolam pemadian ini 

merupakan kolam pemandian yang paling sering didatangi wisatawan. 

Kolam pemandian ini berupa kolam pemandian terbuka yang masih 
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memiliki konsep tradisional, tidak ada tembok yang menutupi kolam 

pemandian ini, hanya berupa kolam-kolam dengan didinding batuan 

alam yang disusun rapi sehingga kesan alami masing sangat terasa. 

Kolam pemandian ini berhadapan langsung dengan Sungai Gung dan 

Curug Sungai Gung.  

Daya tarik utama dari pemandian ini adalah sumber air panas 

dengan suhu + 41
0
 C yang mangandung sulfure (belerang), iodium, 

dan meniral lain sehingga diyakini dapat menyembuhkan berbagai 

penyakit kulit dan menghilangkan pegal-pegal. Sumber air panas 

pemandian ini berasal dari air tanah yang dibawahnya dialiri oleh 

cairan magma sehingga terjadi kenaikan suhu. Dikolam Pemandian 

Pancuran 13 sumber pair panas ini dialirkan secara langsung dari 

kolam-kolam penampungan air yang berada tepat diatasnya. 

Dinamakan Kolam Pemandian Pancuran 13 karena di kolam 

pemandian ini terdapat 13 pancuran yang senantiasa mengalirkan air 

panas yang berasal dari kolam penampungan. 

Konsidi jalan menuju objek ini berupa jalan aspal dan jalan 

yang dilapisi batuan alam yang telah disusun rapi dan dalam kondisi 

baik sehingga akses menuju objek ini mudah dan aman dilalui. 

Terdapat pula arah penunjuk arah dan papan nama objek sehingga 

wisatawan dapat dengan menemukan objek terebut. Dan untuk 

fasilitas umum di objek ini terdapat 4 buat toilet yang juga dapat 

difungsikan sebagai kamar ganti.  
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Objek ini berjarak + 2,2 Km dari gerbang utama atau loket 

retribusi Objek Wisata Pemandian Air Panas Guci. Tidak dikenakan 

biaya tambahan untuk menikmati wahana ini. Pengunjung hanya perlu 

membayar retribusi sebesar Rp. 5.000,00 per orang di loket retribusi 

utama.  

Kolam Pemandian Pancuran 13 memiliki linkungan yang 

sejuk dan nyaman. Tingkat pencemarannya tergolong sedang, hal ini 

dikarenkan masih ada wisatawan yang membuang sampah pada 

tempatnya.  

Apabila dijadikan sebagai sumber belajar Kolam Pemandian 

Pancuran 13 memberikan kesempatan belajar berupa pengukuran suhu 

air, proses geologi, struktur geologi, dan pembelajaran tentang 

kegunung apian atau vulkanisme 

2. Curug Sungai Gung 

 
Gambar 4.4 Curug Sungau Gung 
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Curug Sungai Gung merupakan air terjun yang terkenal di 

Objek Wisata Guci. Terletak di badan Sungai Gung, berhadapan 

langsung dengan Kolam Pemandian Pancuran 13. Daya tarik utama 

dari air terjun ini adalah keindahan air terjun dengan ketinggian + 7 

meter. Kecepatan jatuhnya airpun cukup tinggi, hal ini dikarenakan 

debit air Sungai Gung yang tinggi pula. Air yang mengalir pada air 

terjun ini senantiasa jernih.  

Terdapat satu keunik dari kenampakan fenomena yang ada 

diantara Curug Sungai Gung dan Kolam Pemandian Pancuran 13. 

Meskipun letak mereka bersebalahan akan tetapi sumber air yang 

terdapat pada keus objek tersebut berbeda. Air yang berada di Kolam 

Pemandian Pancuran 13 berasal dari sumber air panas yang berasal 

dari dalam bumi. sedangkan air yang ada di Curug Sungai Gung 

adalah air yang berasal dari hulu sungai gung dan kondisi airnyapun 

bukan berupa air panas melainkan air dngin. 

Jarak dari gerbang utama menuju objek tersebut + 2,2 Km 

dengan melalui jalan aspal dan jalan yang telah dilapisi batu alam 

yang telah tersusun rapi, serta dilanjutkan dengan melewati sungai 

dengan batu-batu yang dapat dijadikan pijakan khas kondisi 

disekitaran air terjun pada umumnya.  

Untuk dapat menikmati objek tersebut wisatawan tidak 

dikenai biaya tambahan. Wisatawan cukup membayar retribusi 

sebesar Rp. 5.000,00 per orang di loket retribusi yang berada di pintu 
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masuk Objek Wisata Guci. Namun berdasarkan pengamatan peneliti 

fasilitas pendukung seperti toilet dan mushola tidak tersedia di objek 

tersebut. Kebersihan dari objek ini pun dapat dikatakan rendah. 

Banyak sampah-sampah plastik dan sisa makanan berserakan disekitar 

objek. 

Akan tetapi apabila dijadikan sebagai sumber belajar Curug 

Sungai Gung ini memberikan kesempatan belajar yang cukup 

beragam, yakni pengukuran suhu air, siklus hidrologi, pola aliran 

sungai, proses geologi, struktur geologi, dan jenis-jenis batuan 

3. Curug Pancuran 5 

 
Gambar 4.5 Curug Pancuran 5 

Curug pemandian pancuran 5 merupakan curug terkecil yang 

ada dikawasan Objek Wisata Guci. Curug tersebut nampak seperti 

jeram besar yang berada dibadan Sungai Gung. Daya tari dari curug 

ini adalah cara menikmati keindahan curug tersebut, yakni melalui 

sebuah jembatan gantung. Pengunjung tidak dapat langsung ke objek 
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tersebut dikarenakan jalan menuju objek tertutup semak dan pohon 

besar. 

Jarak dari gerbang utama hingga objek sekitar + 2,2 Km 

dengan melalui jalan semen dan paving dalam kondisi baik. Untuk 

menikmati objek ini pengunjung tidak dikenai biaya tambahan. 

Pengunjug hanya perlu membayar Rp. 5.000,00 per orang pada loket 

retribusi pada gerbang utama Objek Wisata Guci. 

Tidak terdapat fasilitas pendukung di objek wisata ini. 

Namun apabila dijadikan sebagai sumber belajar objek tersebut 

memberikan kesempatan belajar berupa pemberlajaran mengenai 

siklus hidrologi, pola aliran sungai, dan bagaimana struktur 

geologinya mengapa dapat muncul kenampakan tersebut. 

4. Bukit Perkasa 

 
Gambar 4.6 Bukit Perkasa 

Disekitaran Objek Wisata Guci terdapat sebuah bukit yang 

dinamakan bukit perkasa. Bukit ini berada disebelah barat objek-objek 
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wisata utama seperti kolam pemandian dan Curug Sungai Gung. 

Dengan menaiki bukit tersebut pengunjung dapat menikmati 

pemandangan Objek Wisata Guci dan sekitarnya dari kejauhan.  

Akses menuju atas bukit ini adalah dengan melalui jalan 

setapak. Jarak dari gerbang utama menuju objek Bukit Perkasa + 2,7 

Km dan pengunjung tidak dikenai biaya tambahan untuk dapat 

menikmati objek tersebut. Tidak terdapat fasilitas pendukung pada 

objek tersebut.  

Apabila objek tersebut dijadikan sumber belajar kesempatan 

belajar yang ditawarkan antara lain kemiringan lereng, struktur 

geologi, proses geologi, vulkanisme, jenis tanah, dan jenis batuan. 

Dapat pula untuk mengukur kecepatan angina akan tetapi hasil yang 

diperoleh kurang akurat dikarenakan pengukuran seharusnya 

dilakukan ditempat yang lapang dan tidak terhalang apapun. 

5. Wana Wisata 

 
Gambar 4.7 Wana Wisata 
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Wana wisata dikenal dengan keindahan dan kesejukan hutan 

pinusnya. Sering kali dijadikan sebagai alternatif wisata. Terdapat 

berbagai jenis tanaman yang ada dilingkungan Wana Wisata Guci, 

dengan tanaman utamanya yakni pohon pinus. Kondisi pohon pinus 

yang ada di Wana Wisata ini rapi dan terawat. Sehingga udaranya 

masih sejuk dan bersih. 

Akses menuju objek ini tergolong mudah sebab pengunjung 

dapat berjalan kaki, menunggang kuda tunggangan yang telah 

disediakan, atau dapat pula menggunakan kendaraan pribadi sebab 

jalan menuju objek ini sudah berupa jalan aspal dengan kondisi yang 

baik. Jaraknya + 2 Km dari gerbang utama. Untuk menikmati objek 

ini pengunujung dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,00 per 

orang. 

Wana wisata ini sesuai jika dijadikan sumber belajar sebab 

disini pengunjung khususnya peserta didik dapat belajar tentang 

keanekaragaman jenis flora dan fauna, jenis tanah, pengukuran suhu 

udara dan kelembaban udara. 

6. Curug Jedor 

Curuh jedor merupakan curug yang berada di tengah Wana 

Wisata. Daya tarik utama dari objek ini adalah keindahan air terjun 

dengan ketinggian + 6 meter yang dikelilingi oleh hutan pinus yang 

asri. Air terjun ini merupakan air terjun yang berasal dari satu sungai 

dengan Curug Sungai Gung dan Curug Pancuran 5.  
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Gambar 4.8 Curug Jedor 

Untuk menikmati objek ini pengunjung harus melalui jalan 

setapak. Jarak dari gerbang utama + 3 Km dan + 1 Km dari gerbang 

masuk area Wana Wisata. Pengunjungtidak dikenakan biaya tambahan 

untuk dapat menikmati objek tersebut. Fasilitas pendukung yang 

tersedia diobjek tersebut yakni 4 buah toilet umum dan sebuah areal 

bersantai untuk para pengunjung. 

Curug Jedor dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena 

terdapat banyak hal yang dapat dikaji dari objek tersebut yakni siklus 

hidrologi, ola aliran sungai, proses geologi, struktur geologi, jenis 

tanah dan batuan. 

Melalui fakta-fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

aktraksi-atraksi di Objek Wisata Guci merupakan atraksi yang dapat atau 

sesuai untuk dijadikan sumber belajar SMA. Dari Sembilan atraksi 
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dikawasan Objek Wisata Guci terdapat enam atraksi yang dapat atau 

sesuai. Karakteristik masing-masing atraksi ikut menentukan seberapa 

besar kemungkinan yang dimiliki sehingga atraksi-atraksi tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran khusunya sebagai sumber 

belajar SMA.  

4.2.2 Relevansi Objek Wisata Guci Dengan Materi Pembelajaran 

Geografi SMA di Kabupaten Tegal 

Tujuan diajarkannya mata pelajaran Geografi adalah guna 

memberikan keterampilan pada peserta didik tentang pemahaman akan 

pola spasial, kelingkungan, dan kewilayahan serta prosesnya yang 

berkaitan. Penguasaan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan yang 

diproleh. Serta membekali peserta didik dengan perilaku peduli terhadap 

lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif dan 

memiliki toleransi terhadap keberagaman yang ada. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan 

berbagai upaya pengajaran yang tentunya harus tetap sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran Geografi. Salah satu yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengembangkan sumber belajar yang digunakan. 

Pengembangan sumber belajar tersebut diantaranya adalah dengan 

memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Objek Wisata Guci 

sebagai objek kajian dalam mengembangkan sumber belajar Geografi 
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guna mewujudkan tujuan pembelajaran. Objek Wisata Guci dipilih karena 

objek tersebut merupakan salah satu bentuk lingkungan fisik, selain itu 

objek tersebut memiliki fenomena yang cukup lengkap sehingga dengan 

memanfaatkan satu objek tersebut ada banyak hal yang dapat dipelajari.  

Sebelum objek tersebut dijadikan sumber belajar, terlebih dahulu 

menganalisi relevansi karakteristik objek dengan materi pembelajaran.  

Suatu objek dikatakan relevan apabila karakteristik objek yang 

dalam hal ini dititik beratkan pada aspek kesempatanpatan belajar masing-

masing objek sesuai dengan materi pembelajaran geografi yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang selajutnya telah diperinci melalui 

silabus pembelajaran sehingga muncul indikator pencapaian yang lebih 

operasional. 

Analisis relevansi Objek Wisata Guci dengan materi 

pembelajaran geografi ini dilakukan dengan menganalis silang antara 

indikator kesempatan belajar dengan indikator pencapaian dari masing-

masing standard kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Maka 

diketahui dari enam atraksi yang ada di Objek Wisata Guci secara umum 

relevan dengan materi pembelajaran geografi SMA di Kabupaten Tegal. 

Adapun keenam atraksi tersebut adalah Kolam Pemandian Pancuran 13, 

Curug Sungai Gung, Bukit Perkasa, Curug Pancuran 5, Wana Wisata, dan 

Curug jedor. 
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Pada masing-masing atraksi memiliki relevansi yang berbeda 

dengan materi pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal. Hal ini 

disebabkan tiap-tiap atraksi memiliki karakteristik dan aspek pembelajara 

yang berbeda pula. Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 7 halaman 

173 atraksi-atraksi tersebut memiliki relevansi sebagai berikut. 

1. Pemandian Pancuran 13 

Atraksi ini memiliki 4 kesempatan belajar yakni pengukuran suhu, 

proses geologi, struktur geologi, dan lingkungan. Relevan dengan 

materi Litosfer sub materi tenaga pembentuk muka bumi 

(Vulkanisme) dan materi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan 

sub materi komponen ekosistem. 

2. Curug Sungai Gung 

Traksi ini memiliki 8 aspek yang dapat dipelajari yakni siklus 

hidrologi, pola aliran sungai, pengukuran suhu air, proses geologi, 

struktur geologi, batuan, lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA). 

Relevan dengan materi Hidrologi sub materi pola aliran sungau 

perairan darat, Litosfer sub materi tenaga pengubah bentuk muka 

bumi dan batuan penyusun muka bumi, Pemanfaatan dan Pelestarian 

Lingkungan sub materi komponen ekosistem, dan SDA sub materi 

jenis-jenis SDA. 

3. Curug Pancuran 5 

Atraksi ini memiliki 3 aspek yang dapat dipelajari yakni siklus 

hidrologi, pola aliran sungai, dan struktur geologi. Relevan dengan 



106 

 

 

 

materi Hidrologi sub materi siklus hidrologi dan peraidan darat, 

Litosfer sub materi tenaga pengubah bentuk muka bumi. 

4. Bukit Perkasa 

Pada atraksi ini ada 5 aspek yang dapat dipelajari akan tetapi hanya 4 

aspek yang relevan dengan materi pembelajaran Geografi SMA di 

Kabupaten Tegal yakni struktur geologi, proses geologi, batuan, 

tanah, dan pengukuran ketinggian tempat. Keempat aspek tersebut 

releva dengan materi Litosfer sub materi tenaga pengubah bentuk 

muka bumi, batuan pembentuk muka bumi, dan bentukan lahan 

berdasarkan ketinggian. Serta materi pedosfer sub materi jenis dan 

ciri tanah. 

5. Wana Wisata 

Atraksi ini memiliki7 aspek yang dapat dipelajari yakni 

keanekaragamn hayati, tanah, pengukuran suhu udara, pengukuran 

kelembanan udara, pengukuran ketinggian tempat, lingkungan, dan 

Sumber Daya Alam (SDA). Aspek tersebut relevan dengan materi 

Biosfer sub materi faktor uang memepngaruhi dan persebaran flora 

fauna, Pedosfer sub materi  jenis dan ciri tanah, Atmosfer sub materi 

cuara iklim dan pembagian iklim, Pemanfaatan dan Pelestarian 

Lingkungan sub materi kol=mponen ekosistem, dan SDA sub materi 

jenis-jenis SDA. 
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6. Curug Jedor. 

Terdapat 8 aspek yang dapatdipelajari melalui atraksi ini yakni siklus 

hidrologi, pola aliran sungai, proses geologi, struktur geologi, 

batuan, tanah, lingkungan, dan sumber daya alam (SDA). Asperk-

aspek tersebit relevan dengan materi Hidrologi sub materi siklus 

hidrologi dan perairan darat, Litosfer sub materi tenaga pengubah 

bentuk muka bumi dan batuan pembentuk muka bumi, Pedosfer sub 

materi jenis dan ciri tanah, Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan 

sub materi komponen ekosistem, SDA sub materi jenis-jenis SDA. 

Dari kondisi diatas maka secara general karakteristik atraksi di 

Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan sumber belajar relevan atau 

cocok dengan materi-materi berukut: 1) Pengantar Geografi, sub materi 

konsep dasar geografi; 2) Litosfer, sub materi batuan pembentuk muka 

bumi, tenaga pengubah permukaan bumi, dan bentukan lahan berdasarkan 

ketinggian; 3) Pedosfer, sub materi jenis-jenis dan ciri tanah dan profil 

tanah; 4) Atmosfer, sub materi cuaca dan iklim, pembagian iklim, dan 

persebaran vegetasi; 5) Hidrosfer, sub materi siklus hidrologi dan perairan 

darat; 6) Biosfer, sub materi faktor yang memepengaruhi dan persebaran 

flora fauna; 7) Sumber Daya Alam (SDA), sub materi jenis-jenis sumber 

daya alam; 8) Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan, sub materi 

komponen ekosistem. 

Dari materi-materi tersebut masih dapat dikembangkan melalui 

pengolahan yang baik dan didasarkan pada kreatifitas guru. Potensi 
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masing-masing atraksi yang ada dapat memberikan pengajaran yang 

beragaman dan dapat membekali pesera didik dengan berbagai 

keterampilan sebagimana yang menjadi tujuan mata pelajaran Geografi.  

Dengan mengetahui relevansi atraksi Objek Wisata Guci yang 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan materi pembelajaran pada 

Mata Pelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal maka semakin 

memperkuat teori yang mengatakan bahwa lingkungan yang dalam hal ini 

adalah Objek Wisata Guci dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

khusunya pada mata pelajaran Geografi. Selain itu dapat menambah 

kaidah kepustakaan tentang bentuk lingkungan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. 

4.2.3 Pemahaman Guru Terhadap Potensi Objek Wisata Guci sebagai 

Sumber Belajar 

Dalam upaya mencerdaskan bangsa pendidikan dan pengajaran 

merupakan hal terpenting dimana guru merupakan tombak dalam 

mewujudkan tujuan tersebut. Guru adalah orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab atas pendidikan peserta didiknya. Ini berarti guru harus 

memilki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan 

dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu kompetensi yang mutlak 

harus dimiliki guru yakni kemampuan, kecakapan, dan keterampilan 

mengelola pengajaran.  

Guru hendaknya memiliki kompetensi sebagaiman standar yang 

telah ditetapkan atau dikenal dengan standar kompetensi guru yang 
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mencakup empat aspek yakni kompetensi pedagodig, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan 

memilki keempat kompetensi tersebut guru dapat memberikan pengajara 

yang baik, inovatif, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan dapat 

meningkatkan pola pikir peserta didik.  

Pencapaian pembelajaran tidak hanya dipengaruhi faktor guru 

melaikan juga motivasi belajar peserta didik, oleh sebab itu guru harus 

pandai-pandai mengolah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

bagi peserta didik guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Banyak hal yang dapat dilakukan guru guna menarik perhatian peserta 

didik, seperti dengan menggunakan media maupun sumber belajar yang 

inovatif serta mengemasnya dengan cara yang menarik dan kreatif.  

Seberapa menarik dan kreatifnya guru menyajikan pengajaran 

dipengengaruhi oleh pengetahuan guru pada objek yang hendak dijadikan 

sebagai sumber belajar. Semakin banyak pengetahuan yang guru miliki 

maka ia dapat semakin mengkesplor objek tersebut, begitupun sebaliknya. 

Semakin banyak pula objek yang dapat dimanfaatkan guru maka 

pengajaran dapat semakin bervariatif. 

Pada penelitian ini peneliti membagikan soal tes yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan untuk nantinya dijawab oleh guru Geografi SMA 

di Kabupaten Tegal. Soal tes ini nantinya akan digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pemahaman guru Geografi SMA di Kabupaten 
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Tegal terhadap Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar melalui respon 

yang diberikan guru pada masing-masing pertanyaan. 

Berdasarkan perhitungan hasil tes diketahui persentase 

pencapaian untuk 16 responden adalah 51,13%. Hasil tersebut kemudian 

dimasukan kedalam kelas klasifikasi yang telah ditentukan dan diketahui 

persentase pencapaian tersebut masuk dalam kategori cukup yakni antara 

40% sampai kurang dari 60%. Meski persentase pencapaian hasil tes pada 

tiap-tiap responden berbeda akan tetapi 93,75% memperoleh hasil 

pencapaian yang masuk dalam kategori cukup. Hanya 6,25% sisanya 

yang masuk dalam kategori baik. 

Hal ini menunjukan bahwa secara umum tingkat pemahaman 

guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal masih cukup atau belum dapat 

dikatakan baik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi 

salah satunya adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki guru 

mengenai Objek Wisata Guci itu sendiri serta bagaiaman pemanfaatnya 

dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan demikian guru dirasa 

belum memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengolah dan 

memanfaatkan Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar khusunya pada 

mata pelajaran Geografi SMA di Kabupaten Tegal secara tepat dan 

mengeksplor seluruh aspek yang dapat dikembangkan untuk tujuan 

pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan potensi Objek Wisata Guci 

sebagai sumber belajar dan pemahamannya oleh guru geografi SMA di 

Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Objek Wisata Guci merupakan salah satu wujud dari lingkungan yang 

jika dilihat dari karakteristik objeknya potensial untuk dijadikan sumber 

belajar khususnya pada mata pelajaran geografi. Atraksi di Objek 

Wisata Guci yang dapat dijadikan sumber belajar adalah Kolam 

Pemandian Pancuran 13, Curug Sungai Gung, Bukit Perkasa, Curug 

Pancuran 5, Wana Wisata, dan Curug Jedor. 

2. Atraksi di Objek Wisata Guci yang dapat dijadikan sumber belajar 

memiliki relevansi dengan materi pembelajaran pada mata pelajaran 

geografi SMA di kabupaten Tegal sehingga atraksi tersebut sangat 

sesuai apabila dijadikan sebagai sumber belajar. Materi-materi yang 

relevan dengan karakteristik masing-masing objek secara umum adalah 

pengantar geografi, litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer,biosfer, 

sumber daya alam, dan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. 

3. Pemahaman guru Geografi SMA di Kabupaten Tegal terhadap Objek 

Wisata Guci sebagai sumber belajar secara keseluruhan masuk dalam 

kriteria cukup dengan persentase pencapaian sebesar 51,13%. Kondisi 
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ini menunjukan bahwa pemahaman yang dimiliki guru belum cukup 

baik, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan guru tentang 

Objek Wisata Guci sebagai sarana penunjang pengetahuan. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa masukan yang peneliti berikan untuk guru-guru 

geografi SMA di Kabupaten Tegal terkait pemanfaatan potensi Objek Wisata 

Guci sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya memberikan pembelajaran yang inovatif dan sesuai 

dengan taraf berfikir peserta didik hendaknya guru dapat menggunakan 

metode pembelajaran yang lebih bervariatif. 

2. Sebagai upaya pengembang kemampuan, hedaknya guru dapat lebih 

kreatif dalam memanfaatkan lingkungan untuk dijadikan sumber dan 

sarana pembelajaran khusunya Objek Wisata Guci. 

Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk pemerintah 

Kabupaten Tegal terkait potensi Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tegal 

khusunya Objek Wisata Guci pemerintah hendaknya lebih tanggap 

untuk membenahi apabila ditemukan adanya fasilitas umum yang rusak 

atau kurang layak untuk digunakan. 

2. Kerapian dan kebersihan sekitar objek juga penting untuk diperhatikan 

demi kenyamanan wisatawan. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMAHAMAN GURU TERHADAP OBJEK WISATA GUCI  

SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI SMA 

DI KABUPATEN TEGAL 

 

Tanggal Pengamatan :  

Objek Pengamatan :  

Letak Absolut  :  

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  :  

 Selatan  :  

 Barat  :  

 Timur  :  

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi   

Kondisi jalan menuju objek  

Tanda-tanda petunjuk arah  

Toilet   

Mushola   

Fasilitas pendukung lain  

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

  

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

 

Tarif/harga pelayanan  

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek  

Tingkat pencemaran  

Keramahan pengelola  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

“PEMAHAMAN GURU TERHADAP OBJEK WISATA GUCI  

SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI SMA  

DI KABUPATEN TEGAL” 

 

Petunjuk! 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bertujuan untuk keperluan ilmiah semata. Jadi 

tidak akan mempengaruhi reputasi bapak/ibu sebagai guru dalam bekerja di sekolah ini. 

Jawablah pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. Jawaban bapak/ibu 

berdasarkan pendapat sendiri akan menentukan obyektifitas hasil penelitian ini. Terimakasih. 

 

Identitas Responden 

 

Nama Responden : ________________________________________________ 

Tempat/Tanggal Lahir     : ________________________________________________ 

Jenis Kelamin  : ________________________________________________ 

Usia Responden   : ________________________________________________ 

Nama Sekolah  : ________________________________________________ 

Alamat Sekolah   : ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

Jabatan   : ________________________________________________ 

Pangkat/Golongan : ________________________________________________ 

Pendidikan Terakhir : ________________________________________________ 

 

Pertanyaan Penelitian 

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah 

1. Bagaimanakah proses belajar mengajar geografi yang bapak/ibu lakukan selama ini? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 
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2. Metode pembelajaran apa yang pernah bapak/ibu terapkan agar siswa mampu 

memahami materi yang diajarkan? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

3. Sudahkah bapak/ibu menggunakan sumber belajar yang inovatif dan sesuai dengan 

taraf berfikir peserta didik?  

Jawaban: __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

4. Sumber belajar apakah yang biasa bapak/ibu gunakan dalam proses belajar 

mengajar? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

5. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

6. Apakah bapak/ibu sudah memanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar? 

Jawaban: YA / TIDAK (jika YA lanjut ke pertanyaan 7 dan 8). 
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7. Lingkungan apa sajakah yang sudah bapak/ibu manfaatkan sebagai sumber belajar? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

8. Bagaimanakah cara bapak/ibu memanfaatkan lingkungan tersebut? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Potensi Objek Wisata Guci sebagai Sumber Belajar 

9. Apakah bapak/ibu pernah mengunjungi Objek Wisata Guci? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

10. Hal apa yang menarik perhatian bapak/ibu ketika berwisata di Objek Wisata Guci?  

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

11. Spot apa saja yang bapak/ibu ketahuai yang berada di lingkungan Objek Wisata 

Guci? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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12. Daya tarik apa yang terdapat pada tiap-tiap spot wisata di Objek Wisata Guci? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

13. Adakah dari spot-spot tersebut yang memberikan nilai edukasi? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Pemanfaatan Potensi Objek Wisata Guci sebagai Sumber Belajar 

14. Menurut bapak/ibu dapatkan Objek Wisata Guci dijadikan sumber belajar? 

Mengapa? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

           __________________________________________________________ 

15. Spot apasajakah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar di Objek Wisata Guci? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

           __________________________________________________________ 

16. Materi apa yang dapat dihubungkan dengan spot wisata di Objek Wisata Guci yang 

dijadikan sumber belajar? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 
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17. Apabila Objek Wisata Guci dijadikan sebagai sumber belajar Geografi, 

bagaimanakah bapak/ibu akan merancang sebuah pembelajaran dengan 

menggunakan Objek Wisata Guci sebagai sumber belajar? 

Jawaban: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 
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Lampiran 2 

Rubrik Penilaian Jawaban Tes Pemahaman Guru 

Terhadap Objek Wisata Guci Sebagai Sumber Belajar Geografi SMA  

di Kabupaten Tegal 

 

1. Pernah  

Rubrik : 

- Pertanyaan normatif, skor 100 

 

2. Sumber air panas, suasana sejuk pegunungan, relief muka bumi 

Rubrik : 

- Pertanyaan normatif, skor 100 

 

3. Spot yang ada di lingkungan objek wisata guci adalah sebagai berikut: 

a. Pemandian pancuran 13 

b. Pemandian pancuran 7 

c. Pemandian pancuran 5 

d. Wana Wisata 

e. Bukit Perkasa 

f. Curug sungai Gung 

g. Curug Pancuran 5 

h. Curug Jedor 

i. Goa Jepang 

Rubrik : 

- Tiap poin jawaban benar, skor 10 

- Tiap poin jawaban salah, skor 0 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 90 

 

4. Daya tarik dari setiap spot adalah sebagai berikut: 

a. Pemandian pancuran 13 
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Pemandian air panas alami yang airnya berasal dari dalam perut bumi. 

Dipemandian ini terdapat 13 pancuran yang keseluruhannya terhubung 

langsung dengan kolam-kolam penampungan sederhana. Air yang 

terdapat di dimandian ini mengandung berbagai macam zat salah 

satunya adalah iodium. 

b. Pemandian pancuran 7 

Pemandian yang sudah berupa kolam dengan 7 pancuran air hangat. 

Sumber air untuk pemandian pancuran 7 ini sama dengan pamandian 

pancuran 13 yang kemuadian dialirkan dengan mengunakan pipa-pipa 

menuju kolam pemandian ini. 

c. Pemandian pancuran 5 

Pemandian yang sudah berupa kolam dengan 5 pancuran air hangat. 

Sumber air untuk pemandian pancuran 5 ini sama dengan pamandian 

pancuran 13 yang kemuadian dialirkan dengan mengunakan pipa-pipa 

menuju kolam pemandian ini. 

d. Wana Wisata 

Pemandangan dan kesejukan hutan wisata yang didalamnya terdapat 

beberapa jenis tanaman dan juga binatang-binatang kecil 

e. Bukit Perkasa  

Bukit, pengunjung dapat menikmati pemandangan OW Guci dan 

sekitarnya dari atas. 

f. Curug sungai Gung 

Air terjun alami yang miliki ketinggian 6m.  

g. Curug Pancuran 5 

Air terjun alami yang dapat dinikmati pemandangannya melalui 

sebuah jembatan gantung. 

h. Curug Jedor 

Air terjun alami ditengah hutan pinus 

i. Goa Jepang 

Goa yang berada persisi dibawah Curug Jedor, mulut goa tidak terlihat 

sebab tertutup oleh air yang terjatuh dari puncak air terjun 
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 Rubrik : 

- Tiap poin jawaban benar disertai keterangan benar, skor 10 

- Tiap poin jawaban benar disertai keterangan salah, skor 5 

- Tiap poin jawaban benar tanpa disertai keterangan, skor 5 

- Tiap poin jawaban salah, skor 0 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 90 

 

5. Spot yang memberikan nilai edukasi 

Semua spot yang terdapat di objek wisata guci memiliki nilai edukasi, 

adapun spot tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pemandian pancuran 13 

b. Pemandian pancuran 7 

c. Pemandian pancuran 5 

d. Wana Wisata 

e. Bukit Perkasa 

f. Curug sungai Gung 

g. Curug Pancuran 5 

h. Curug Jedor 

i. Goa Jepang 

Rubrik : 

- Tiap poin jawaban benar, skor 10 

- Tiap poin jawaban salah, skor 0 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 90 

 

6. OW Guci dapat dijadikan sumber belajar, karena: 

a. Lokasinya : OW ini berada didaerah lereng gunung slamet dimana 

dapat kita manfaatkan sebagai sumber belajar khusunya mengenai 

vulkanisme.  
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b. Atraksi atau daya tarik :dari karakteristiknya OW tersebut memiliki 

keunikan yakni terdapatnya sumber air panas.  

c. Landscape : landsape yang ada di OW Guci dirasa lengkap mulai dari 

dataran tinggi, lembah, sungai dengan beberapa air terjun, serta 

keanekaragaman jenis tanaman yang ada. 

Rubrik : 

- Menyebutkan 3 alasan, skor 90 

- Menyebutkan 2 alasan, skor 60 

- Menyebutkan 1 alasan, skor 30 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 90 

 

7. Spot yang dapat dijadikan sumber belajar adalah sebagai berikut: 

a. Pemandian pancuran 13 

b. Curug sungai gung 

c. Curung pancuran 5 

d. Bukit perkasa 

e. Wana wisata 

f. Curug jedor 

Rubrik : 

- Tiap poin jawaban benar, skor 10 

- Tiap poin jawaban salah, skor 0 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 60 

 

8. Materi yang dapat dihubungkan dengan spot yang ada di guci 

a. Konsep Dasar Geografi : Konsep dasar geografi 

b. Litosfer : batuan pembentuk muka bumi (jenis batua, ciri, dan 

proses pembentukannya) , tenaga pengubah permukaan bumi (tenaga 

endogen), bentuk lahan berdasarkan ketinggian (gunung) 

c. Pedosfer : jenis dan ciri tanah, profil tanah 
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d. Atmosfer : cuaca dan iklim (unsur-unsur cuaca dan iklim), pembagian 

iklim (pemnagian iklim menurut Junghuhn), persebaran vegetasi 

e. Hidrologi : siklus hidrologi, perairan darat (sungai) 

f. Biosfer : faktor yang mempengaruhi flora dan fauna, persebaran 

flora dan fauna 

g. Sumber daya alam : jenis-jenis sumber daya alam  

h. Pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup : komponen ekosistem 

Rubrik : 

- Tiap poin jawaban benar disertai keterangan benar, skor 10 

- Tiap poin jawaban benar disertai keterangan salah, skor 5 

- Tiap poin jawaban benar tanpa disertai keterangan, skor 5 

- Tiap menjawab 1 sub poin jawaban, skor 5 

- Tiap poin jawaban salah, skor 0 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 80 

 

9. RPP dengan memanfaatkan OW guci 

Rubrik : 

- Membuat sebuah rancangan pembelajaran lengkap beserta langkah-

langkah dan materi pembelajaran, skor 100 

- Membuat sebuah rencana pembelajaran lengkap dengan materi 

pembelajaran akan tetapi langkah-langknya kurang lengkap, skor 90 

- Membuat sebuah rencana pembelajaran dengan langkah-langkah 

pembelajaran lengkap akan tetapi tidak menyebutkan materi 

pembelajaran, skor 80 

- Membuat sebuah rencana pembelajaran dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang tidak lengkap serta tidak menyertakan materi 

pembelajaran, skor 50 

- Tidak menjawab, skor 0 

- Skor maksimal 100 
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Lampiran 3 

HASIL OBSERVASI 

 

Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Pemandian Pancuran 13 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,953’  E 109

0
 09,857’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Jalan 

 Selatan  : Hutan pinus, sungai gung dan Curug Sungai Gung 

 Barat  : Sungai Gung 

 Timur  : Hutan pinus 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Pemandian air panas alami yang airnya 

berasal dari dalam perut bumi. 

Dipemandian ini terdapat 13 pancuran 

yang keseluruhannya terhubung langsung 

dengan kolam-kolam penampungan 

sederhana. Air yang terdapat di dimandian 

ini mengandung berbagai macam zat salah 

satunya adalah iodium. 

Kondisi jalan menuju objek Jalan aspal dan paving dengan kondisi baik 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Ada, 4 buah termasuk ruang ganti 

Mushola  Tidak ada, menjadi satu dengan mushola 

OW. Guci 

Fasilitas pendukung lain Ada, terdapat tempat-tempat yang dapat 

dijadikan tempat duduk dan beristirahat 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Pengukuran suhu air 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Lingkungan  

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,2 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 5.000,00 /orang, menjadi satu dengan 

tiket masuk. Untuk objek gratis 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kondisi lingkungan sejuk, nyaman 

Tingkat pencemaran Sedang, hal ini disebabkan oleh para 

pengunung yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya 

Keramahan pengelola Baik  
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Pemandian Pancuran 7 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,953’  E 109

0
 09,857’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Pemandian pancuran 5 

 Selatan  : Jalan 

 Barat  : Jalan 

 Timur  : Sungai gung 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Pemandian yang sudah berupa kolam 

dengan 7 pancuran air hangat. Sumber air 

untuk pemandian pancuran 7 ini sama 

dengan pamandian pancuran 13 yang 

kemuadian dialirkan dengan mengunakan 

pipa-pipa menuju kolam pemandian ini. 

Kondisi jalan menuju objek Jalan plester dan paving 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Ada, 4 buah termasuk ruang ganti 

Mushola  Tidak ada, menjadi satu dengan mushola 

OW. Guci 

Fasilitas pendukung lain Ada, terdapat tempat-tempat yang dapat 

dijadikan tempat duduk dan beristirahat 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Pengukuran suhu 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,2 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 3.000/orang  

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kondisi lingkungan sejuk, nyaman 

Tingkat pencemaran Sedang, hal ini disebabkan oleh para 

pengunung yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya 

Keramahan pengelola Baik  
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Pemandian Pancuran 5 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,953’  E 109

0
 09,857’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Pujasera 

 Selatan  : Pemandian pancuran 7 

 Barat  : Jalan 

 Timur  : Sungai Gung, Curug pancuran 5 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Pemandian yang sudah berupa kolam 

dengan 5 pancuran air hangat. Sumber air 

untuk pemandian pancuran 5 ini sama 

dengan pamandian pancuran 13 yang 

kemuadian dialirkan dengan mengunakan 

pipa-pipa menuju kolam pemandian ini. 

Kondisi jalan menuju objek Jalan plester dan paving dengan kondisi 

baik 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Tidak ada, menjadi satu dengan Toilet 

umum 

Mushola  Tidak ada, menjadi satu dengan mushola 

OW. Guci 

Fasilitas pendukung lain Ada, terdapat tempat-tempat yang dapat 

dijadikan tempat duduk dan beristirahat 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Pengukuran suhu 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,2 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 3.000,00 /orang  

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kondisi lingkungan sejuk, nyaman 

Tingkat pencemaran Sedang, hal ini disebabkan oleh para 

pengunung yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya 

Keramahan pengelola Baik  

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Curug Sungai Gung 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,953’  E 109

0
 09,857’ 

Batas-Batas Wilayah Pengamatan : 

 Utara  : Pemandian Pancuran 13 

 Selatan  : Sungau Gung dan Hutan Pinus 

 Barat  : Hutan Pinus  

 Timur  : Hutan Pinus 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Air terjun alami dengan ketinggian + 6 m 

Kondisi jalan menuju objek Jalan plester dan bebatuan 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Tidak ada 

Mushola  Tidak  ada 

Fasilitas pendukung lain Ada, bebatuan dan beberapa tempat yang 

dapat dijadikan sebagai tempat duduk 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Siklus Hidrologi 

Pola aliran sungai 

Pengukuran suhu air 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Batuan 

Lingkungan  

SDA 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,2 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 5.000,00 /orang, menjadi satu dengan 

tiket masuk. Untuk objek gratis 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kurang terawat, belum dibagun fasilitas-

fasilitas pengunjung lain, udaranya sejuk  

Tingkat pencemaran Rendah 

Keramahan pengelola Baik  
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Curug Pancuran 5 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,953’  E 109

0
 09,857’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Sungai Gung 

 Selatan  : Sungai Gung 

 Barat  : Tebing dan Semak 

 Timur  : Pemandian Pancuran 5 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Air terjun alami yang dapat dinikmati 

melalui sebuah jembatan gantung 

Kondisi jalan menuju objek Jalan setapak berundak-undak 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada 

Toilet  Ada, 50 Meter dari air terjun 

Mushola  Tidak ada 

Fasilitas pendukung lain Tidak ada 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Siklus hidrologi 

Pola aliran sungai 

Struktur geologi 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,2 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 5.000,00 /orang, menjadi satu dengan 

tiket masuk. Untuk objek gratis 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Sejuk  

Tingkat pencemaran Rendah  

Keramahan pengelola Baik  
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Bukit Perkasa 

Letak Absolut  : S 7
0 
11,920’  E 109

0
 09,687’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan :  

 Utara  : Jurang dan Sungai Gung 

 Selatan  : Bukit 

 Barat  : Jurang 

 Timur  : Permukiman dan Desa Wisata 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Bukit, dimana pengunjung dapat menikmati 

pemandangan Objek Wisata Guci dan 

sekitarnya dari atas. 

Kondisi jalan menuju objek Jalan setapak 

Tanda-tanda petunjuk arah Tidak ada 

Toilet  Tidak ada 

Mushola  Tidak ada  

Fasilitas pendukung lain Pondok-pondok wisata 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Struktur geologi 

Proses geologi 

Batuan  

Tanah 

Kemiringan lereng 

Pengukuran ketinggian tempat 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2,7 Km 

Tarif/harga pelayanan Menjadi satu dengan tarif maauk Guci 

yakni Rp 5.000,00 /orang 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Alami dan sejuk 

Tingkat pencemaran Rendah 

Keramahan pengelola Baik 
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Wana Wisata 

Letak Absolut  : S 7
0
 11,855’  E 109

0
 09,906’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Permukiman dan sungai 

 Selatan  : perkebunan, Sungai Gung dan permukiman 

 Barat  : Hutan Pinus 

 Timur  : Hutan Pinus 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Pemandangan dan kesejukan hutan wisata 

yang didalamnya terdapat beberapa jenis 

tanaman dan juga binatang-binatang kecil 

Kondisi jalan menuju objek Jalan aspal dengan kondisi baik, beberapa 

bagian ada yng bergelombang 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Tidak ada 

Mushola  Tidak ada 

Fasilitas pendukung lain Gazebo  

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Keanekaragaman hayati 

Tanah 

Mengukur suhu udara 

Pengukuran kelembaban udara 

Mengukur ketinggian tempat 

Lingkungan 

SDA 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

2 km 

Tarif/harga pelayanan Rp 15.000,00 /orang 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kondisi lingkungannya masih asri, hijau, 

dan sejuk 

Tingkat pencemaran Rendah  

Keramahan pengelola Baik 
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Curug Jedor 

Letak Absolut  : S 7
0
 12,034’  E 109

0
 09,829’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Sungai Gung 

 Selatan  : Sungai Gung 

 Barat  : Tebing dan perkebunan milik warga 

 Timur  : Wana Wisata 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Air terjun alami dengan ketinggian + 7 m 

yang dikelilingi dengan hutan pinus 

Kondisi jalan menuju objek Jalan setapak 

Tanda-tanda petunjuk arah Ada  

Toilet  Ada  

Mushola  Tidak ada 

Fasilitas pendukung lain Area wisata 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Siklus Hidrologi 

Pola aliran sungai 

Proses geologi 

Struktur geologi 

Batuan 

Tanah  

Lingkungan 

SDA 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

3 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 15.000,00 /orang menjadi satu dengan 

tariff Wana Wisata, parkir Rp 3.000,00 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Masih asri, sejuk, dan tenang 

Tingkat pencemaran Sedang, karena tidak tersedianya tempt 

sampah sehingga banyak pengunjung yang 

membuang sampah sembarangan 

Keramahan pengelola Baik 
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Tanggal Pengamatan : 25 Mei 2015 

Objek Pengamatan : Goa (Terletak persis dibawah Curug Jedor) 

Letak Absolut  : S 7
0
 12,034’  E 109

0
 09,829’ 

Batas-Batas Wilayah Objek Pengamatan : 

 Utara  : Sungai Gung 

 Selatan  : Sungai Gung 

 Barat  : Tebing dan perkebunan milik warga 

 Timur  : Wana wisata 

NO ASPEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN 

1 FASILITAS 

Atraksi  Goa yang berada persisi dibawah Curug 

Jedor, mulut goa tidak terlihat sebab 

tertutup oleh air yang terjatuh dari puncak 

air terjun 

Kondisi jalan menuju objek Jalan setapak berbatu 

Tanda-tanda petunjuk arah Tidak ada 

Toilet  Tidak ada 

Mushola  Tidak ada 

Fasilitas pendukung lain Tidak ada 

2 KESEMPATAN BELAJAR 

Aspek yang dapat dipejari 

pada objek tersebut 

Struktur geologi 

Batuan 

3 WAKTU/BIAYA 

Jarak objek dari pintu 

masuk 

3 Km 

Tarif/harga pelayanan Rp 15.000,00 /orang menjadi satu dengan 

tariff Wana Wisata, parkir Rp 3.000,00 

4 KUALITAS HIDUP 

Kondisi lingkungan objek Kurang terawatt 

Tingkat pencemaran Rendah  

Keramahan pengelola Baik 
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Lampiran 4 

TABULASI HASIL PENELITIAN 

 

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah 

1. Proses belajar mengajar yang dilakukan 

Jawaban Frekuensi Persentase  

Pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 

yang digunakan dan sesuai dengan RPP dan 

silabus 

8 50% 

Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku 

diaplikasikan dengan pemanfaatan 

lingkungan sekitar sebagai objek 

pembelajaran 

2 12,5% 

Proses pembelajaran berjalan dengan baik 

dan lancar 

4 25% 

Pembelajaran berbasis IT dan media inovatif 2 12,5% 

Jumlah 16 100% 

 

2. Metode pembelajaran yang diterapkan agar siswa mampu memahami 

materi yang diajarkan 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Ceramah  16 30,19% 

Diskusi  14 26,41% 

Tanya jawab 5 9,43% 

Observasi  4 7,55% 

Jigsaw  3 5,66% 

Tutor sebaya 1 1,89% 

Contextual teaching learning   1 1,89% 

Problem base learning  2 3,77% 

Studi kepustakaan 3 5,66% 

Cooperative learning 2 3,77% 

Thing pair share 1 1,89% 

Inquiry  1 1,89% 

Jumlah 53 100% 

 

3. Penggunaan sumber belajar yang inovatif dan sesuai dengan taraf berfikir 

peserta didik 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Sudah  16 100% 

Jumlah  16 100% 
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4. Sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Buku paket/Buku Sekolah Elektronik (BSE) 14 31,11% 

Buku-buku yang relevan 3 6,67% 

Internet  12 26,67% 

Lapangan/lingkungan sekitar 11 24,44% 

Media massa 4 8,89% 

Peta, atlas, globe, citra 1 2,22% 

Jumlah 45 100% 

 

5. Pemahaman guru mengenai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, 

jadi lingkungan yang merupakan fenomena 

geosfer sangat sesuai jika dijadikan sumber 

ataupun media pembelajaran 

12 75% 

Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar mejadikan siswa lebih 

mengerti akan materi yang diajarkan, 

membuat tujuan pembelajaran lebih 

bermakna, menjadikan siswa lebih trampil, 

dan berwawasan lingkungan 

2 12,5% 

Cukup memahami 2 12,5% 

Jumlah 16 100% 

 

6. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

YA 16 100% 

Jumlah 16 100% 

 

7. Lingkungan yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Laut 4 12,12% 

Sawah 3 9,09% 

Tempat tinggal/permukiman 11 33,33% 

Sekolah  7 21,21% 

Pos pengamatan gunung slamet 2 6,06% 

Lokasi tambang batu kapur 1 3,03% 

Sungai  1 3,03% 

Danau industri 1 3,03% 

Jalur pantura 1 3,03% 

Lingkungan hidup lain 2 6,06% 

Jumlah 33 100% 
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8. Cara guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

Jawaban  Frekuensi  Persentase  

Mengajak siswa untuk mengamati 

lingkungan tersebut dan dihubungkan 

dengan materi pembelajaran 

10 62,5% 

Digunakan sebagai sumber media 

pembelajaran dan gambaran umum tentang 

materi pembelajaran 

4 25% 

Mengadakan kunjungan langsung pada 

objek agar siswa dapat menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dengan panduan LKS 

yang telah disiapkan guru serta siswa 

melakukan pengamatan dan pengukuran bila 

diperlukan 

2 12,5% 

Jumlah 16 100% 
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Lampiran 5 

 

SKORING HASIL TES PENELITIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 R1 100 100 20 20 10 30 20 30 80 410 51,25

2 R2 100 100 10 10 20 30 10 15 80 375 46,875

3 R3 100 100 20 10 20 30 20 10 80 390 48,75

4 R4 100 100 20 10 10 30 10 10 50 340 42,5

5 R5 100 100 20 20 40 30 40 35 100 485 60,625

6 R6 100 100 0 10 40 30 40 25 90 435 54,375

7 R7 100 100 30 30 10 30 20 25 80 425 53,125

8 R8 100 100 20 20 10 30 20 30 80 410 51,25

9 R9 100 100 30 5 5 30 30 25 100 425 53,125

10 R10 100 100 30 20 10 30 20 20 80 410 51,25

11 R11 100 100 20 10 20 30 20 10 80 390 48,75

12 R12 100 100 40 5 30 30 30 25 80 440 55

13 R13 100 100 20 20 10 30 20 5 90 395 49,375

14 R14 100 100 10 10 10 30 30 30 90 410 51,25

15 R15 100 100 20 10 10 30 10 25 100 405 50,625

16 R16 100 100 20 15 10 30 10 35 80 400 50

1600 1600 330 225 265 480 350 355 1340 6545

1600 1600 1440 1440 1440 1440 960 1280 1600 12800

100 100 22,9 15,6 18,4 33,3 36,5 27,7 83,8 51,1328

%

JUMLAH

SKOR MAKSIMAL

% PENCAPAIAN

NO KODE RESPONDEN
SOAL NOMOR

Ʃ
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SILABUS 

   

Nama Sekolah    :  SMA Nereri Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  X 

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  18 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  1. Memahami konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

1.1. Menjelaskan 

konsep geografi 

 Konsep geografi  Mengungkapkan kembali 

konsep dasar geografi dari 

berbagai bahan-bahan referensi 

secara mandiri. 

 

 

 Secara kelompok. 

Menyimpulkan konsep-konsep 

geografi 

 

 Presentesi hasil diskusi 

 Menganalisa konsep 

geografi dari berbagai 

referensi. 

 

 

 

 Menyimpulkan konsep 

geografi dalam kajian 

geosfer 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

2 x 40  Sumber  : 

1.  Marah Uli H 

dan  Asep 

Mulyadi, (2005) 

Geografi SMA 

1 Jakarta, Esis. 

2.  Yulmadia Yulir, 

(2004), 

Geografi SMA 

1, Jakarta, Bumi 

Aksara. 

1.2. Menjelaskan 

pendekatan 

geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metode / pendekatan 

geografi 

       1). etode/pendekatan 

ke ruangan             

(spatial approach). 

       2).  Pendekatan 

kewilayahan 

      -  Pendekatan 

topic 

      -  Pendekatan 

aktifitas 

 Menggali informasi tentang 

metode/pendekatan geografi 

dari bahan-bahan referensi 

 

 Secara kelompok membuat 

laporan tentang masalah geosfer 

(misalnya : sampah di kota 

Solo) dari ketiga pendekatan 

geografi. 

 

 

 Menjelaskan 

perbedaan 

metode/pendekatan 

geografi. 

 

 Menerapkan 

metode/pendekatan 

geografi dalam 

mengkaji fenomena 

geosfer 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

2 x 40 

 

 

Sumber : 

1.  Yusman 

Hestiyanto, 

(2004), 

Geografi 1 

SMA Bogor, 

Yudistira 

2.  Nurisd 

Sumaatmaja, 

(1998), studi 

Geografi, 
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manusia 

      -  Pendekatan 

regional 

 

 3).  Pendekatan 

ekologi  (ecological  

approach) 

 

 

 

 

 Presentasi hasil diskusi 

 

 

 

Bandung, 

Alumni. 

 

 

Sumber / alat : 

Gambar/chart 

geosfer 

1.3. Menjelaskan  

prinsip geografi 
 Prinsip-prinsip 

Geografi 

 

-  Prinsip penyebaran 

-  Prinsip interelasi 

-  Prinsip deskripsi 

-  Prinsip korologi  

(keruangan) 

 Secara individu 

mengungkapkankembali 

prinsip-prinsip geografi dari 

berbagai referensi 

 

 Secara kelompok, mengamati 

gambar fenomena geosfer 

 

 Secara kelompok, 

menganalisis tentang tanah 

longsor di daerah sekitarnya 

dikaji dari keempat prinsip 

geografi 

 

 

 Presentasi hasil diskusi 

 Mengidentifikasi 

prinsip-prinsip 

geografi 

 

 Menjelaskan 

perbedaan prinsip-

prinsip geografi 

 

 Menerapkan prinsip-

geografi dalam 

kajian geosfer 

Jenis tagihan : 

Tugas kelompok 

Tugas tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

2 x 40 Sumber : 

1…Nursid 

Sumaatmadjo 

(1998) Studi 

Geografi 

Bandung, 

Alumni 

2.K. Wardiyatmoko 

(2004), geografi 

untuk SMA 

kelas X, Jakarta 

Erlangga 

 

Sumber / alat 

 

Gambar/chart 

geoster 

1.4. Mendeskripsikan 

aspek geologi 
 Aspek geografi 

 

 

 

-   Aspek fisik 

(alamiah): 

Gejala-grjala alam 

yang timbul 

 

 Mengungkapkan kembali 

aspek geografi dari kajian 

berbagai referensi 

 

 

 

 Secara kelompok 

mengkorelasikan gambar 

tentang aspek fisik dan sosial 

 Mendeskripsikan 

aspek-aspek 

geografi 

 

 

 Menjelaskan 

perbedaan aspek 

fisik dan aspek 

sosial geografi 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

 

 

 

2 x 40 Sumber : 

1.  Marah Uli H, 

dan Asep 

Mulyadi (2005) 

Geografi SMA 

1, Jakarta, Esis 
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-  Aspek social 

(kehidupan) dengan 

segala interaksi, 

penyebaran maupun 

relasinya. 

 

geografi 

 Secara individu membuat 

laporan pengamatan tentang 

aspek fisik dan social 

dilingkungan daerah sekitar 

 

 

 

 Memberikan contoh 

aspek-aspek 

geografi dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

 

2.  Yulmadia Yulir, 

(2004) Geografi 

SMA, Jakarta 

Bumi Aksara 

 

 

Sumber / alat 

Gambar/chart 

geoster 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  X 

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  18 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  2. Memahami sejarah pembentukan bumi  

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

2.1.  Mendeskripsikan 

tata surya dan 

jagad raya 

 Tata Surya dan Jagad 

Raya 

 

 

1) Hipotesis tentang 

terjadinya tata 

surya 

 

 

2) Teori tentang 

terjadinya jagad 

raya. 

 

 

3) Anggapan-

anggapan tentang 

jagad raya dan 

alam semesta 

 

 

4) Galaksi dalam 

jagad raya 

 Secara individu mengamati 

benda-benda langit pada 

malam hari di cakrawala 

 

 Secara kelompok diskusi 

tentang teori-teori terjadinya 

tata surya dan jagad raya 

 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang anggapan-anggapan 

jagad raya dan alam semesta 

 

 

 Secara individu 

mendiskripsikan keberadaan 

galaksi dalam jagad raya 

 

 

 Secara individu 

mengidentifikasi anggota-

anggota tata surya dari 

 Membuat laporan 

pengamatan benda-

benda langit 

 

 Menganalisis teori 

terjadinya tata surya 

dan jagad raya 

 

 

 Menjelaskan 

perbedaan 

anggapan-anggapan 

tentang jagad raya 

dan alam semesta 

 

 

 Mengidentifikasi 

galaksi dalam jagad 

raya 

 

 

 Mendiskripsikan 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

5 x 40 

Sumber  : 

Tanudjaya 

Makmur, 

(1995) Ilmu 

Pengetahuan Bumi 

dan Antariksa, 

Depdikbud Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan / Alat : 

 

CD Pembelajaran 
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5) Anggota tata 

surya 

 

berbagai referensi. anggota-anggota tata 

surya 

2.2.  Menjelaskan 

sejarah 

pembentukan 

bumi 

 Proses terjadinya 

bumi 

 

 

 

 

 Karakteristik 

perlapisan bumi 

 

 

 

 Teori lempeng 

tektonik 

 

 Mengungkapkan kembali 

tentang proses terjadinya 

bumi dari beberapa referensi 

yang dikaji 

 

 

 Secara individu, mengkaji 

referensi tentang karakteristik 

perlapisan bumi 

 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang lempeng tektonik dan 

kaitannya dengan persebaran 

gunung api serta gempa bumi 

 

 

 Mendeskripsikan 

tentang proses 

terjadinya bumi 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

karakteristik 

perlapisan bumi 

 

 

 Menganalisis teori 

lempeng tektonik 

dan kaitannya 

dengan persebaran 

gunung berapi dan 

gempa bumi  

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

Bentuk tagihan  : 

Pilihan ganda 

Uraian 

berstruktur 

5 x 40 Sumber : 

 

Yulmadia Yulir, 

(2004) Geografi 1 

SMA Jakarta Bumi 

Aksara 

 

Marah Uli H. dan 

Asep Mulyadi, 

(2005) Geografi 

SMA 1, Jakarta, 

Esis 

 

 

Bahan / Alat : 

 

Peta Geologi, 

gambar struktur 

lapisan bumi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  X 

Semester    :  2 ( dua ) 

Alokasi Waktu    :  18 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  3. Menganalisis unsur-unsur Geosfer 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

3.1. Menjelaskan 

konsep geografi 

 Lithosfer 

 

1. Struktur lapisan 

kulit bumi 

 

 

2. Tenaga endogen 

 

1.1.  Tektopnisme 

2.1.  Vulkamisme 

3.1.  Seisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati gambar/model 

jenis batuan pembentuk 

lapisan bumi 

 

 

 

 Secara individu mengamati 

patahan/slenk Semangko dari 

berbagai media pembelajaran 

 

 

 Secara individu mengamati 

gambar struktur instrusi 

magma 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang erupsi, tipe letusan, 

bahan yang dikeluarkan 

Gunung Merapi di kawasan 

Yogyakarta dari berbagai 

media massa (internet) 

 

 Mengidentifikasi jenis-

jenis batuan 

pembentuk lapisan 

kulit bumi 

 

 

 Membuat laporan 

tentang slenk 

Semangko 

 

 

 Menunjukkan bentuk-

bentuk instrusi magma 

 

 

 Mendeskripsikan 

tentang erupsi, tipe 

letusan dan bahan yang 

dikeluarkan gunung 

Merapi 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Unjuk kerja 

Ulangan 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 40 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : 

1. Katili J.A. dan P. 

Mark (1974) 

Geologi, 

Jakarta: 

Departemen 

Urusan 

Research 

Nasional 

. 
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3. Tenaga Eksogen 

 

3.1. Pelapukan 

3.2. Pengikisan 

3.3. Pengendapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedosfer 

 

 

 

 

 

 Secara kelompok, mengamati 

gambar/film rupa bumi 

sebagai akibat proses 

pelapukan, pengikisan dan 

pengendapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membaca refensi tentang 

proses pembentukan tanah di 

 Memaparkan tentang 

proses terjadinya 

gempa bumi (tsunami) 

 

 Mendeskripsikan 

pengaruh tenaga 

eksogen terhadap 

bentuk rupa bumi 

 

 Membedakan jenis-

jenis pelapukan 

 

 Mengidentifikasi jenis-

jenis pelapukan 

 

 Mengidentifikasi jenis-

jenis pengikisan 

berdasarkan pelaku 

utama yang berbeda 

 

 Mengklasifikasi jenis-

jenis pengendapan 

berdasarkan tenaga 

pengangkutan 

 

 

 Menjelaskan proses 

pembentukan tanah di 

Indonesia 

 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor terjadinya 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Unjuk kerja 

Ulangan 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Unjuk kerja 

Ulangan 

 

 

 

 

 

 

 

1 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 40 
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1).   Proses 

pembentukan 

tanah 

 

2).   Jenis dan cirri 

tanah di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

3).   Erosi tanah 

 

 

4).   Penyebab 

 

 

5).   Mengurangi dan 

mencegah 

kerusakan tanah 

Indonesia 

 

 

 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi jenis tanah 

pada peta (persebaran jenis 

tanah) Indonesia 

 

 

 

 

 Secara kelompok 

mengklasifikasikan jenis 

tanah menurut kesuburannya 

dari berbagai referensi 

 

 

 Secara kelompok mengamati 

proses terjadinya erosi di 

DAS (contoh di Jawa tengah : 

Bengawan Solo) 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang penyebab terjadinya 

erosi di DAS (contoh di Jawa 

tengah : Bengawan Solo) 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang penanggulangan 

terjadinya erosi di DAS 

(contoh di Jawa Tengah : 

Bengawan Solo) 

erosi cara-cara 

penanggulangannya 

erosi 

 

 Menunjukkan jenis dan 

persebaran tanah pada 

peta Indonesia 

 

 Mengklasifikasikan 

jenis tanah berdasarkan 

kesuburannya 

 

 Menganalisis proses 

terjadinya erosi di 

lingkunagn sekitar 

 

 

 

 Menganalisis 

penyebab terjadinya 

erosi tanah dan 

kerusakan tanah yang 

lain serta dampaknya 

terhadap lingkungan 

 

 

 Mengidentifikasi usaha 

untuk mengurangi 

terjadinya erosi 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Unjuk kerja 

Ulangan 

 

 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 
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3.2. Menganalisis 

atmosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atmosfer 

 

      1). Ciri-ciri lapisan  

atmosfer 

 

 

 2).    Unsur - unsur 

cuaca 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).  Pemanasan Global (El 

Nino dan La Nina) 

 

 Mengidentifikasi atmosfer 

dan pemanfaatannya melalui 

gambar struktur lapisan 

atmosfer 

 

 

 Mengamati dinamika unsur-

unsur cuaca dari iklim 

(penyinaran, suhu, angina, 

awan, kelembaban, serta 

curah hujan) di sekitar 

sekolah. 

 

 

 Mengamati perbedaan 

negara-negara beriklim tropis, 

sub tropis dan dingin 

 

 

 Secara Individu menghitung 

nilai rasio Q dari data curah 

hujan yang tersaji dalam LKS 

 

 

 Secara individu menentukan 

tipe iklim Koppenb dari data 

curah hujan ynag tersaji di 

dalam LKS 

 

 

 Mengidentifikasi factor-

faktor terjadinya pemanasan 

global (El Nino dan La Nina) 

 Mengungkap kembali 

cirri-ciri lapisan 

atmosfer dan 

pemanfaatannya 

. 

 

 Menganalisa dinamika 

unsur-unsur cuaca dan 

iklim (penyinaran, 

suhu, angin, awan, 

kelembaban, curah, 

peta dunia, persebaran 

negara-negara dan 

jenis iklimnya. 

 

 

 Menentukan jenis 

iklim berdasarkan tipe 

iklim Schimdt-

Ferguson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi 

factor-faktor terjadinya 

pemanasan global (El-

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

Bentuk tagihan :  

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

3 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x 40 

 

Sumber : 

1. Rafli, Suryana, 

Meteorologi 

dan  

 

         

 

        

        Klimatologi, 

Jakarta, 

universitas 

terbuka 

Daldjoeni, 

Pokok-pokok 

Klimatologi, 

Bandung 

Alumni 
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Nino dan La Nina 

 

 

 Secara individu 

membuat kliping 

tentang perubahan 

iklim global lengkap 

dengan rangkuman, 

tanggapan serta 

sumber kliping. 

3.3. Menganalisis 

hidrosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 Hidrosfer 

 

 

1).  Siklus Hodrologi 

 

 

 

 

2).  Perairan Darat 

 

-       Air Tanah 

- Sungai dan 

daerah 

Aliran 

Sungai 

(DAS) 

-  Danau 

-  Rawa 

 

 

 

 

 

 

 Secara individu 

mengidentifikasi unsure 

utama siklus hidrologi dari 

berbagai referensi 

 

 Menggambar bagan siklus 

hidrologi hidrologi 

 

 Membaca referensi tentang 

berbagai jenis perairan darat 

 

 

 Secara kelompok, diskusi 

menentukan jenis air tanah 

berdasarkan letaknya dari 

struktur lapisan tanah 

 

 

 Mengamati cirri-ciri sungai 

menurut profil memanjang di 

DAS lingkungan sekitar 

 

 

 Mengidentifikasi 

unsur-unsur utama 

siklus hidrologi 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

berbagai jenis perairan 

darat 

 

 Menentukan jenis air 

tanah berdasarkan 

letaknya dan 

mengidentifikasi cirri-

ciri sungai menurur 

profil memanjang 

 

 Mendeskripsikan DAS 

 

 

 Menganalisis factor 

penyebab kerusakan 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

 Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Suyono, 

Saatrodarsono 

(1990) Hidrologi 

untuk pengairan. 

Jakarta : Pradnya 

Paramita 

 

 

Linsley, RK, 

Kohler dan Jkoseph 

Paulus (1989) 

Hodrologi untuk 

Insinyurt, Jakarta, 

Erlangga 

 

 

 

S. Hamilton dan 

Peter N King 

(1992) Daerah 

Aliran Sungai, 

Yogyakarta, Gajah 

Mada University 
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           3).  Perairan Laut 

 

 

-  Zona Pesisir dan 

Laut 

-  Klasifikasi Laut 

-  Morfologi Laut 

 Mengamati gambar pola 

aliran sungai Musi 

 

 

 Secara individu merumuskan 

pengertian DAS 

 

 

 Secara individu merumuskan 

penyebab rusaknya DAS 

 

 

 Diskusi tentang upaya 

pelestarian DAS 

 

 

 

 

 

 Mendiskusikan proses 

terjadinya danau Sentani 

 

 

 

 

 

 Mengungkap kembali tentang 

pantai, pasir, pesisir, 

gisikbeach dari berbagai 

referensi 

 

 

 Secara kelompok, diskusi 

DAS 

 

 

 Merumuskan upaya-

upaya pelestarian DAS 

 

 

 Mendeskripsikan 

proses terjadinya 

danau Sentani di Papua 

 

 

 

 

 

 Mendiskripsikan 

manfaat rawa bagi 

kehidupan 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

perbedaan pantai 

dengan pesisir 

 

 

 Menjelaskan proses 

terjadinya dangkalan 

Sunda dan Sahul 

 

 

 Mengklasifikasikan 

jenis-jenis laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

 

 

 

Bentuk tagihan :  

Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 40 

Press 

 

 

 

 

 

 

Bahan / Alat : 

 

Chart (gambar-

gambar) 

Kliping-kliping 

film 

CD pembelajaran 

interaktif 
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-  Gerakan air laut 

-  Kualitas air 

tentang proses terjadinya 

dangkalan Sunda dan Sahul 

 

 

 Melalui peragaan peta 

menunjukkan laut 

berdasarkan letak, kedalaman 

dan wilayah kekuasaan suatu 

negara 

 

 

 Melalui bagan morfologi laut, 

menganalisa ,morfologi laut 

 

 

 Secara kelompok, 

mendiskusikan factor-faktor 

penyebab terjadinya 

gelombang 

 

 

 Secara individu membuat 

peta arus laut dunia 

 

 Secara individu 

menggambarkan kedudukan 

bulan, bumi dan matahari 

yang dapat menyebabkan 

pasang naik dan pasang surut 

 

 

 Secara kelompok, 

mengidentifikasi factor 

penyebab perbedaan kadar 

berdasarkan letak, 

kedalaman, dan 

wilayah kekuasaan 

 

 

 Menunjukkan bentuk-

bentuk morfologi laut 

 

 

 Menunjukkan factor-

faktor peyebab 

terjadinya gelombang 

 

 

 Menunjukkan pada 

peta dunia letak arus-

arus laut dunia 

 

 

 Menjelaskan 

perbedaan pasang naik 

dan pasang surut 

 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor penyebab 

perbedaan kadar garam 

(salinitas) air laut 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor yang 

menyebabkan 

perbedaan warna air 

laut 

Uraian 

berstruktur 



151 

 

 

garam (salinitas) air laut 

 

 Secara kelompok diskusi 

tentang factor yang 

menyebabkan perbedaan air 

laut, danau Sentani di Papua 
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SILABUS 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XI / IPS  

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  54 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  1.  Menganalisis fenomena biosfer dan antrosfer 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

1.1 Menjelaskan 

pengertian 

fenomena 

biosfer 

 

 Pengertian 

fenomena biosfer 

 

 Factor-faktor yang 

berpengaruh 

terhadap keberadaan 

flora dan fauna 

 

 Secara individu menganalisis 

kembali pengertian fenomena 

biosfer dari berbagai referensi 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

keberadaan flora dan fauna 

 

 Mendeskripsikan 

pengertian fenomana 

geosfer 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor yang 

berpengaruh 

terhadap keberadaan 

flora dan fauna 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan kerja 

kelompok 

Laporan kerja 

individu 

 

2 x 40 

 

Sumber : 

Polunin, Nicholas 

(1990) Pengantar 

Geografi 

Tumbuhan 

Yogyakarta : Gajah 

Mada Universuty 

Press 

 

Bahan/Alat : 

Gambar-gambar 

tentang biosfer 

(kliping)  

CD Pembelajaran 

(interaktif) biosfer 

 

 

1.2  Menganalisis 

sebaran 

hewan dan 

tumbuhan 

 

 Persebaran hewan 

dan tumbuhan dunia 

 

 Persebaran hewan 

dan tumbuhan di 

 

 Menganalisis persebaran 

hewan dan tumbuhan dunia 

pada peta 

 

 Menganalisis persebaran 

 

 Mengidentifikasi 

sebaran hewan dan 

tumbuhan di 

permukaan bumi 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

12 x 40 

 

Sumber : 

Polunin, Nicholas 

(1990) Pengantar 

Geografi 

Tumbuhan 
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Indonesia 

 

 Hubungan sebaran 

hewan dan 

tumbuhan dengan 

kondisi fisik 

lingkungannya. 

hewan dan tumbuhan di 

Indonesia 

 

 Secara kelompok, 

mendeskripsikan hubungan 

sebaran hewan dan tumbuhan 

dengan kondisi fisik 

lingkungannya 

 Menganalisis 

persebaran hewan 

dan tumbuhan di 

Indonesia 

 

 Menyimpulkan 

hubungan sebaran 

hewan dan 

tumbuhan  

Bentuk tagihan : 

Laporan kerja 

kelompok 

Laporan kerja 

individu 

Yogyakarta : Gajah 

Mada Universuty 

Press 

 

Bahan/Alat : 

Gambar-gambar 

tentang biosfer 

(kliping)  

 

 

  Dampak kerusakan 

hewan dan 

tumbuhan terhadap 

kehidupan 

 Secara kelompok, 

mengidentifikasi dampak 

kerusakan hewan dan 

tumbuhan terhadap 

kehidupan dari berbagai 

literatur 

kondisi fisik dengan 

lingkungannya 

 

 Membuat laporan 

tentang dampak 

kerusakan hewan 

dan tumbuhan 

terhadap keberadaan 

kehidupan 

 

 

CD Pembelajaran 

(interaktif) biosfer 

 

1.3  Menjelaskan 

pengertian 

fenomena 

antroposfer 

 

 Antroposfer 

 

1).    Kualitas 

penduduk 

- sensus penduduk 

- jenis-jenis sensus 

- komposisi 

penduduk 

menurut umur 

- komposisi 

penduduk 

menurut jenis 

kelamin 

  

 Secara individu, menjelaskan 

perbedaan sensus dan 

registrasi penduduk dari 

berbagai referensi 

 Secara individu, 

mengidentifikasi jenis-jenis 

sensus dari berbagai sumber 

relajar 

 Secara kelompok, 

menganalisis komposisi 

penduduk berdasarkan umur 

dan jenis kelamin dari data 

yang tersaji di LKS 

 

 Menjelaskan 

perbedaan sensus 

penduduk dan 

registrasi penduduk 

 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis sensus 

 

 Menganalisis 

komposisi penduduk 

berdasarkan umur 

dan jenis kelamin 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan individu  

Laporan 

kelompok 
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- sex ratio 

- dependency ratio 

 

2).   Kualitas penduduk 

 -   tingkat pendidikan 

 -   tingkat kesehatan  

 Secara kelompok menghitung 

sex ratio dan dependency 

ratio 

 Secara individu 

mengidentifikasi tinggi 

rendahnya kualitas pensusuk 

berdasarkan tingkat 

pendidikan dan kesehatan 

dari hasil pencatatan data di 

lapangan 

 

 Menghitung sex 

ratio dan 

dependency ratio 

 

 Mengidentifikasi 

tinggi rendahnya 

kualitas penduduk 

berdasarkan tingkat 

pendidikan dan 

kesehatan 

 

1.4   Menganalisis 

aspek 

kependudu

kan 

 

 Aspek 

kependudukan 

Natalitas 

Moralitas 

Migrasi 

 

 Menghitung tingkat kelahiran 

penduduk dari data hasil 

pencatatan di lapangan 

 Menghitung tingkat kematian 

penduduk dari data hasil 

pencatatan dilapangan 

 

 Menghitung pertumbuhan 

penduduk satu wilayah yang 

datanya tersaji di LKS 

 Menghitung proyeksi 

penduduk satu wilayah yang 

datanya tersaji  dalam LKS 

 Menghitung proyeksi 

penduduk suatu wilayah yang 

datanya tersaji dalam LKS 

 Secara berkelompok 

membuat peta penyebaran 

penduduk, tabel penduduk 

dan grafik penduduk yang 

tersaji dalam LKS 

 

 Menghitung tingkat 

kelahiran penduduk 

 

 Menghitung tingkat 

kematian penduduk 

 

 Menghitung 

pertumbuhan 

penduduk suatu 

wilayah 

 

 Menghitung 

proyeksi penduduk 

suatu wilayah 

 

 Menyajikan 

informasi 

kependudukan 

melalui peta tabel da 

grafik/diagram 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk 

instrumen: 

Uraian 

berstruktural 

Laporan individu  

Laporan 

kelompok 

tentang data 

kependudukan 

 

8 x 40 

 

Sumber : 

Daldjoni (1997) 

Masalah 

Kependudukan 

dalam Fakta dan 

Angka Bandung 

Alumni 

 

 

Katili JA (1983) 

Sumber daya alam 

untuk 

pembangunan 

nasional. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 



155 

 

 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi factor 

pendorong dan penarik 

terjadinya urbanisasi (Misal : 

masyarakat Wonogiri) 

 Secara kelompok, 

mengumpulkan data 

kependudukan dari 4 RT dari 

kelurahan masing-masing 

siswa 

 Secara kelompok mengolah 

data kependudukan dari hasil 

pengamatan di 4 RT ke dalam 

tampilan peta, tabel, dan 

grafik 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor 

pendorong dan 

penarik terjadinya 

urbanisasi 

 

 Menyajikan 

informasi 

kependudukan 

melalui peta, tabel 

dan grafik 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XI / IPS 

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  22 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  2.  Memahami sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

2.1 Menjelaskan 

pengertian 

Sumber 

Daya alam 

 

 Pengertian sumber 

daya alam 

 

 

 

 Secara individu menganalisis 

pengertian sumber daya alam 

dari berbagai referensi 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

keberadaan flora dan fauna 

 

 Menganalisis 

pengertian sumber 

daya alam 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor yang 

berpengaruh 

terhadap keberadaan 

flora dan fauna 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan kerja 

mandiri 

 

2 x 40 

 

Sumber : 

 

Katili JA (1983) 

Sumber daya alam 

untuk 

pembangunan 

nasional. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 

 

 

 

 

2.2       

Mengidenti

fikasi jenis-

jenis 

Sumber 

Daya alam 

 

 Potensi sumber daya 

alam Indonesia dan 

persebarannya 

- Sumber daya 

alam nabati 

- Sumber daya 

alam hewani 

- Sumber daya 

alam mineral 

 

 Mengidentifikasi jenis-jenis 

sumber daya alam 

berdasarkan potensinya dari 

beberapa referensi secara 

individu 

 

 Mengamati peta persebaran 

sumber daya alam Indonesia 

pada peta 

 

 Menganalisis jenis-

jenis sumber daya 

alam 

 Menjelaskan 

perbedaan sumber 

daya alam yang 

dapat diperbaharui 

dan sumber daya 

alam yang tidak 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

Bentuk 

instrumen: 

Laporan PG 

 

12 x 40 

 

Sumber : 

Soemarwoto, Otto 

(1982), Ekologi 

Lingkungan Hidup 

dan pembangunan 

Berwawasan 

Lingkungan. 

Jakarta Djambatan 
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- Sumber daya 

alam air 

- Sumber daya 

alam udara 

- Sumber daya 

alam matahari 

- Sumber daya 

alam tanah 

 

dapat diperbaharui 

 Menunjukkan 

persebaran sumber 

daya alam pada peta 

Indonesia 

 

2.3 Menjelaskan 

pemanfaaaa

tan Sumber 

Daya alam 

secara arif 

 

 Pemanfaatan sumber 

daya alam 

berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemanfaatan sumber 

daya alam dan 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskusi tentang pemanfaatan 

sumber daya alam 

berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi 

 Secara individu memberikan 

contoh pemanfaatan sumber 

daya alam berdasarkan 

prinsip ekoefisiensi 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi contoh 

pemanfaatan sumber daya 

alam berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi 

 

 Merumuskan kembali 

pengertian pembangunan 

berkelanjutan dari berbagai 

referensi secara mandiri 

 Dengan melakukan kajian 

dari berbagai literatur, 

menyimpulkan pentingnya 

pemanfaatan sumber daya 

alam dan pembangunan 

berkelanjutan 

 

 Mendeskripsikan 

pemanfaatan sumber 

daya alam 

berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi 

 Memberikan contoh 

pemanfaatan sumber 

daya alam 

berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan 

pengertian 

pembangunan 

berkelanjutan 

 Menyimpulkan 

hubungan 

pemanfaatan sumber 

daya alam dan 

pembanguan 

berkelanjutan 

 

Jenis tagihan : 

Tugas kelompok 

 

 

Bentuk 

instrumen: 

Laporan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

Bentuk tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

 

 

4 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Soemarwoto, Otto 

(1982), Ekologi 

Lingkungan Hidup 

dan pembangunan 

Berwawasan 

Lingkungan. 

Jakarta Djambatan 

 

 

 

 

 

 

Zen, M.T (1981) 

Menuju Kelestarian 

Lingkungan Hidup, 

Yayasan Obor 

Indonesia dan 

Institut Teknologi 

Bandung 

 

F. Dasman 

Raymond (1977), 
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 Sumber daya alam 

dan pembangunan 

 

 

 

 

 Dengan melakukan kajian 

terhadap literatur, diskusi 

tentang pengertian 

pembangunan berwawasan 

lingkungan 

 Secara kelompok, berdiskusi 

tentang cirri-ciri pengelolaan 

sumber daya alam 

berwawasan lingkungan 

 

 

 

 Mengidentifikasikan 

cirri-ciri pengelolaan 

sumber daya alam 

berwawasan 

lingkungan 

 Merumuskan konsep 

pembangunan 

berwawasan 

lingkungan 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

Bentuk tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

 

 

2 x 40 

Prinsip Ekologi 

untuk 

Pembangunan 

Ekonomi, Yayasan 

Obor dan Lembaga 

Ekologi Universitas 

Padjajaran 

Bandung 

 

Bahan/Alat : 

Chart/gambar-

gambar 

CD interaktif 

pembelajaran 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XI / IPS 

Semester    :  2 ( dua ) 

Alokasi Waktu    :  55 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  3.  Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

3.1  

Mendeskripsika

n pemanfaatan 

lingkunagn 

hidup dalam 

kaitannya 

dengan 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

 Pemanfaatan 

lingkungan hidup 

dan pembangunan 

berkelanjutan 

- Pengertian 

lingkungan 

- Komponen 

ekosistem 

- Lingkungan hidup 

sebagai sumber 

daya 

- Pembangunan 

berkelanjutan 

- Dampak 

pembangunan 

terhadap 

lingkungan hidup 

 

 

 

 Mengungkapkan kembali 

pengertian lingkungan dari 

berbagai referensi 

 Mengidentifikasi komponen-

komponen ekosistem 

 Secara kelompok 

merumuskan konsep 

pembangunan berkelanjutan 

dari berbagai referensi 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang tindakan-tindakan 

yang mencerminkan 

pemanfaatan lingkungan 

hidup yang sesuai dengan 

pembangunan berkelanjutan 

 Secara kelompok 

menghubungkan pemanfaatn 

lingkungan hisup dan 

pembangunan berkelanjutan 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang dampak positif 

 

 Merumuskan 

pengertian 

lingkungn hidup 

 Mengidentifikasi 

komponen-

komponen 

ekosistem 

 Mendeskripsikan 

konsep 

pembangunan 

berkelanjutan 

 Memberi contoh 

tindakan-tindakan 

yang mencerminkan 

pemanfaatan 

lingkungn hidup 

dalam kaitannya 

dengan 

pembangunan 

berkelanjutan 

 Menghubungkan 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan kerja 

mandiri 

Uraian 

berstruktur 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan kerja 

mandiri 

Uraian 

berstruktur 

 

9 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 x 40 

 

Sumber : 

 

Katili JA (1983) 

Sumber daya alam 

untuk 

pembangunan 

nasional. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 

 

 

 

Buku Geografi 

yang relevan 
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pembangunan terhadap 

lingkungan hidup 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang dampak negative 

pembangunan terhadap 

linglkungan hidup 

 

pemanfaatan 

lingkungan hidup 

dalam pembangunan 

berkelanjutan 

 Mendeskripsikan 

dampak positif 

pembanguan 

terhadap lingkungan 

hidup 

 

 

3.2  

Menganalisis 

pelestarian 

lingkungan 

hidup dalam 

kaitannya 

dengan 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

 Pengelolaan 

lingkungn hidup 

(UU Lingkungn 

Hidup Nomor 23 

Tahun 1997) 

 Upaya pelestarian 

lingkungan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secara kelompok 

merumuskan konsep 

pelestarian lingkungn hidup 

dari berbagai referensi 

 Mengidentifikasi komponen-

komponen ekosistem 

 Secara kelompok 

merumuskan konsep 

pembangunan berkelanjutan 

dari berbagai referensi 

 Secara kelompok, 

mengidentifikasi contoh-

contoh tindakan yang 

mencerminkan pelestarian 

lingkungn hidup dalam 

kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan 

dampak negatif 

pembanguan 

terhadap lingkungan 

hidup 

 Mendeskripsikan 

konsep pelestarian 

lingkungn hidup 

(UU No. 23 Tahun 

1997) 

 Mengidentifikasi 

beberapa upaya 

dalam melestarikan 

lingkungn hidup 

 Memberikan contoh 

tindakan yang 

mencerminkan 

pelestarian 

lingkungn hidup 

dalam kaitannya 

dengan 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

 

 

Bentuk 

instrumen: 

Laporan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

 

Soemarwoto, Otto 

(1982), Ekologi 

Lingkungan Hidup 

dan pembangunan 

Berwawasan 

Lingkungan. 

Jakarta Djambatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Geografi 

yang relevan 
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 Hubungan 

pelestarian 

lingkungan hidup 

dan pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

 

 

 Diskusi kelompok 

mengkorelasikan pentingnya 

pelestarian hidup dalam 

kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan 

 Secara individu membuat 

kliping (dilengkapi dengan 

rangkuman dan tangapan juga 

sumber) tentang pelestarian 

lingkungn dan pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

 

 Menyimpulkan 

pentingnya 

pelestarian 

lingkungn hidup 

dalam kaitannya 

dalam pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

 

 

 

 

Bentuk 

instrumen: 

Laporan 

 

9 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XII / IPS 

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  55 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  1.  Mempraktekkan ketrampilan dasar peta dan pemetaan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

1.1  

Mendeskripsika

n prinsip-prinsip 

dasar peta dan 

pemetaan 

 

 Komponen peta 

 

 Prinsip dasar peta 

dan pemetaan 

 

 

 Secara individu, 

mengidentifikasi komponen 

peta pada atlas 

 

 Secara kelompok diskusi 

tentang penggambaran satu 

wilayah pada globe ke bidang 

datar 

 

 Secara kelompok membuat 

peta suatu wilayah dari globe 

ke bidang datar 

 

 

 Menunjukkan 

komponen-

komponen peta 

 

 Mengidentifikasi 

prinsip dasar peta 

dan pemetaan 

membuat peta 

wilayah pada bidang 

datar 

 

 Mempraktekkan 

prinsip proyeksi peta 

ke bidang datar 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

4 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Aryono Prihandito 

(1989) Kartografi 

Yogyakarta : Mitra 

Gama Widya  

Buku Geografi 

yang relevan 

 

Bahan/Alat : 

Atlas  

Globe  

Tanah 

 

 

 

1.2  

Mempraktekkan 

ketrampilan 

dasar peta dan 

pemetaan 

 

 Membuat peta 

lingkungan 

sekitar/sekolah 

 

 

 

 Secara kelompok mengukur 

lokasi sekolah/lingkungn 

dengan menggunakan 

kompas, meteran dan busur 

 

 

 Membuat laporan 

data hasil 

pengukuran 

 

 Merumuskan data 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Test tertulis 

 

 

 

12 x 40 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Aryono Prihandito 

(1989) Kartografi 

Yogyakarta : Mitra 

Gama Widya  
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 Secara kelompok mengolah 

data hasil pegukuran lokasi 

sekolah/lingkungan 

 

 Secara kelompok membuat 

peta hasil pengukuran 

langsung di lapangan 

 

hasil pengukuran 

 

 Membuat peta hasil 

pengukuran 

langsung di 

lapangan 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Geografi 

yang relevan 

Bahan/Alat : 

Atlas  

Globe  

Tanah 

Kompas 

Meteran 

 

 

1.3  

Menganalisis 

lokasi indudtri 

dan pertanian 

dengan 

pemanfaatan 

peta 

 

 Klasifikasi industri 

 Menentukan lokasi 

industri atas dasar 

bahan baku, pasar, 

biaya angkut, tenaga 

kerja, modal, 

teknologi peraturan 

dan lingkungan 

 Mengidentifikasi 

factor penyebab 

gejala agrlomerasi 

industri 

 Menganalisis 

keterikatan sarana 

transportasi dengan 

aglomerasi 

 Pemanfaatan peta 

dalam kajian aspek-

aspek pertanian 

 

 

 Secara individu, 

mengklasifikasikan industri 

berdasarkan criteria tertentu 

dari berbagai referensi 

 Secara kelompok 

menganalisis keterikatan 

sarana transportasi dengan 

aglomerasi industri 

 Mengidentifikasi manfaat 

peta dalam menganallisis 

lokasi industri 

 Secara kelompok diskusi 

tentang penentuan lokasi 

industri atas dasar bahan 

baku, pasar, biaya angkut, 

tenaga kerja, modal, 

teknologi peraturan dan 

lingkungan 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi factor 

penyebab gejala aglomerasi 

industri 

 Mengidentifikasi manfaat 

peta dalam menganalisis 

 

 Mengklasifikasikan 

industri berdasarkan 

criteria tertentu 

 Menentukan lokasi 

industri atas dasar 

bahan baku, pasar, 

biaya angkut, tenaga 

kerja, modal, 

teknologi peraturan 

dan lingkungan 

 Mengidentifikasi 

factor penyebab 

gejala aglomerasi 

industri 

 Menganalisis 

keterikatan sarana 

transportasi dengan 

aglomerasi industri 

 Mengidentifikasi 

manfaat peta dalam 

menganalisis lokasi 

pertanian 

 Membuat laporan 

diskusi tentang 

 

Jenis tagihan : 

Test kelompok 

Ulangan kuis 

 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

14 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Liilesand dan 

Kiefer (1979) 

remote Sensing and 

image 

interpretation. New 

York : John Willy 

and Son 

 

 

Buku Greografi 

yang relevan 

 

Bahan/Alat : 

Citra pengindraan 

jauh  

Foto udara 
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lokasi pertanian 

 Secara kelompok membuat 

laporan tentang pemanfaatan 

peta dalam menganalisis 

lokasi industri dan pertanian 

 

pemanfaatan peta 

dalam menganalisis 

lokasi industri dan 

pertanian 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XII / IPS 

Semester    :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu    :  24 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  2.  Memahami pemanfaatan citra pengindraan jauh dan system informasi geografi (SIG) 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

2.1  

Menjelaskan 

pemanfaatan 

citra 

pengindraan 

jauh 

 

 Pengertian 

pengindraan jauh 

 

 Unsur-unsur citra 

pengindraan jauh 

 

 Pemanfaatan citra 

pengindraan jauh 

 

 

 Mengungkap kembali 

pengertian pengindraan jauh 

dari beberapa referensi secara 

mandiri 

 Secara kelompok mengamati 

unsur-unsur citra pengindraan 

jauh dari citra yang tersedia 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi manfaat 

citra pengindraan jauh 

 Membuat kliping tentang 

pemanfaatan citra 

pengindraan jauh dalam kasus 

tanah longsor (misalnya : 

kasus tanah longsor di 

Trenggalek) 

 

 

 

 Menjelaskan 

pengertian 

pengindraan jauh 

 Membedakan unsur-

unsur citra 

pengindraan jauh 

 Mengidentifikasi 

pemanfaatan citra 

pengindraan jauh 

 Membuat laporan 

(kliping) tentang 

pemanfaatan citra 

pengindraan jauh 

(missal : kasus tanah 

longsor di 

Trenggalek) 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

PG 

 

 

 

 

6 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Prahasta Eddy 

(2001). Konsep-

Konsep dasar 

Sistem Informasi 

Geografi. Bandung 

Informatika  

Buku Geografi lain 

yang relevan 

Kunjungan ke 

Bakosurtanal dan 

LAPAN 
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2.2  

Menjelaskan 

pemanfaatan 

system 

informasi 

Geografi 

 

 

 

 Konsep dasar dan 

komponen SIG 

 

 

 

 

 

 

 Tahapan kerja SIG 

 Pengoperasian SIG 

secara konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengungkap kembali konsep 

dasar SIG dari berbagai 

referensi secara mandiri 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi komponen 

SIG 

 

 

 Secara kelompok menentukan 

tahapan-tahapan dalam urutan 

kerja SIG 

 

 Secara kelompok melakukan 

observasi ke kalurahan 

terdekat mencari data tentang 

kependudukan 

 Secara kelompok mengolah 

data hasil observasi dalam 

bentuk grafik batang 

 Secara kelompok membuat 

peta dasar kelurahan tertentu 

 Secara kelompok membuat 

peta tematix tentang sex ratio, 

densitas penduduk, tingkat 

pendidikan, mata 

pencaharian, dll 

 Melakukan kegiatan 

megoverlaykan transparansi 

peta demi peta 

 Secara kelompok 

menyimpulkan hasil overlay 

peta 

 

 Merumuskan konsep 

dasar SIG 

 Mengidentifikasi 

komponen-

komponen SIG 

 

 

 

 Melakukan tahapan 

kerja SIG 

 

 Memberi contoh 

mengoverlaykan 

peta transparansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Ulangan 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

Jenis tagihan : 

Tugas kelompok 

Tugas individu 

Ulangan 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

12 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Prahasta Eddy 

(2001). Konsep-

Konsep dasar 

Sistem Informasi 

Geografi. Bandung 

Informatika  

 

Kunjungan ke 

Bakosurtanal dan 

LAPAN 

 

Alat dan Bahan : 

Perangkat keras 

SIG/computer 

 

Perangkat lunak 

SIG 

Peta/Atlas 

Plastik transparan 

Spidol warna 

transparan  

Sablon 
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 Penerapan SIG 

dalam kajian 

geografi 

 Manfaat SIG dalam 

kajian geografi 

 

 Secara kelompok berdiskusi 

 Secara kelompok membuat 

laporan hasil diskusi 

 

 

 Secara kelompok 

mendiskusikan penerapan 

SIG dalam menentukan 

lokasi usaha (misalnya : 

pendirian usaha warnet/foto 

copy) 

 Mendiskusikan beberapa 

manfaat SIG dalam kajian 

geografi 

 

 

 

 

 

 Mengaplikasikan 

SIG dalam 

menentukan lokasi 

usaha warnet/foto 

copy 

 Mengidentifikasi 

beberapa manfaat 

SIG dalam kajian 

geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas kelompok 

Tugas individu 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

Laporan 

 

 

 

 

4 x 40 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah    :  SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran    :  Geografi 

Kelas / Jurusan    :  XII / IPS 

Semester    :  2 ( dua ) 

Alokasi Waktu    :  54 x 40 menit 

Standar Kompetensi   :  1.  Menganalisis wilayah dan pewilayahan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / Alat 

 

3.1  

Menganalisis 

pola persebaran, 

spasial, 

hubungan serta 

interaksi spasial 

desa-kota 

 

 Potensi desa 

 

 Struktur ruang desa 

dan kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interaksi desa dan 

kota 

 

 

 Secara kelompok, diskusi 

tentang potensi desa 

kaitannya dengan 

perkembangan desa kota 

 Secara kelompok diskusi 

tentang cirri-ciri struktur desa 

 Secara kelompok diskusi 

tentang cirri-ciri struktur kota 

 Secara kelompok 

menganalisisa model-model 

teori struktur spasial kota 

 

 

 

 

 

 Mengungkapkan kembali 

factor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

interaksi spasial desa-kota 

dari berbagai referensi 

 

 Mengidentifikasi 

potensi desa 

kaitannya dengan 

perkembangan desa 

kota 

 Mengidentifikasi 

cirri-ciri struktur 

ruang desa 

 Mengidentifikasi 

cirri-ciri struktur 

ruang kota 

 Menganalisis model-

model teori struktur 

spasial kota 

 

 

 Mengidentifikasi 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya interaksi 

spasial desa dan kota 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

12 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Bintarto : Geografi 

Kota (1977) 

Yogyakarta, 

Fakiltas Geografi 

Universitas Gajah 

mada 

 

 

Daldjoeni, N 

(1999) Geografi 

Kota dan Desa. 

Alumni Bandung 

 

--Geografi Baru 

Alumni Bandung 

 

Buku Geografi lain 

yang relevan 

 

Sumber/alat : 
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 Secara individu, menghitung 

kekuatan interaksi antara dua 

wilayah dari data yang 

disajikan dalam LKS 

 

 

 Menghitung 

kekuatan interaksi 

antara dua wilayah 

 

Gambar (chart) 

CD interaktif 

 

 

3.2  

Menganalisisa 

kaitan antara 

konsep wilayah 

dan 

pewilayahan 

dengan 

perencanaan 

pembangunan 

wilayah 

 

 Konsep wilayah dan 

pewilayahan 

- Wilayah formal 

dan fungsional 

(nodal) 

- Contoh 

pewilayahan 

secara formal dan 

fungsional 

- Membuat 

pewilayahan 

berdasarkan 

fenomena 

geografis di 

lingkungan 

setempat 

 

 

 

 

- Menentukan 

batas-batas 

wilayah 

pertumbuhan 

 

 

 

 

 Mengungkapkan kembali 

perbedaan wilayah formal 

dan fungsional (nodal) dari 

berbagai referensi 

 Mengidentifikasi kota / 

wilayah yang termasuk ke 

dalam wilayah formal dan 

fungsional 

 Melalui diskusi, membedakan 

generalisasi wilayah (region 

generalization) dan klasifikasi 

wilayah (region 

classification) 

 Secara kelompok menghitung 

delitimasi wilayah secara 

kuantitatif dari data yang 

telah tersedia pada LKS 

 

 

 

 Secara individu menentukan 

batas-batas wilayah 

pertumbuhan (Misalnya : 

Nanggro Aceh Darussalam 

sebelum dan sesudah 

terjadinya gempa 

bumi/tsunami) 

 

 Merumuskan 

pengertian konsep 

wilayah dan 

pewilayahan kota 

 Mengidentifikasi 

kota-kota atau 

wilayah yang 

termasuk ke dalam 

wilayah formal dan 

atau fungsional 

 Membedakan 

generalisasi wilayah 

(region 

generalization) dan 

klasifikasi wilayah 

(region 

classification) 

 Menghitung 

delimitasi wilayah 

secara kuantitatif 

 Menentukan batas-

batas wilayah 

pertumbuhan 

 Menjelaskan 

pengertian pusat 

pertumbuhan 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

 

6 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 x 40 

 

10 x 40 

 

 

 

Sumber : 

Tarigan Robinson, 

Perencanaan 

Pembangunan 

wilayah (2005), 

Jakarta, Bumi 

Aksara  

 

Buku geografi lain 

yang relevan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Soetanto (1990) 

regionalisasi : 

Penerapan Batas 

wilayah. Fakultas 

geografi. UGM 

Yogyakarta 

Buku geografi lain 

yang relevan 
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- Mengidentifikasi 

pusat-pusat 

pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teori-teori pusat 

pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

- Pusat-pusat 

pertumbuhan di 

Indonesia 

 

 

 Secara kelompok 

menganalisa perbedaan 

spread effect dan backwash 

effect  

 Melalui diskusi, 

mengidentifikasi fase-fase 

pertumbuhan suatu wilayah 

 Menelaah tentang batas-batas 

wilayah pertumbuhan dari 

berbagai referensi 

 Mengidentifikasi 

karakteristik pertumbuhan 

sebuah kota 

 

 Mengidentifikasi perbedaan 

teori tempat yang sentral dan 

teori kutub pertumbuhan 

 Secara kelompok dengan alat 

peraga peta, mengidentifikasi 

pusat-pusat pertumbuhan di 

Indonesia 

 

 Secara kelompok diskusi 

tentang pengaruh pusat 

pertumbuhan perkembangan 

ekonomi dan perubahan 

social budaya masyarakat 

 

 Menjelaskan 

perbedaan spread 

effect dan backwash 

effect 

 Mengungkapkan 

tahapan fase-fase 

pertumbuhan suatu 

wilayah 

 Menganalisa batas-

batas wilayah 

pertumbuhan 

 Mengidentifikasi 

karakteristik 

pertumbuhan sebuah 

kot 

 

 Menjelaskan 

perbedaan teori 

tempat yang sentral 

dan teori kutub 

pertumbuhan 

 Menganalisis pusat-

pusat pertumbuhan 

di Indonesia 

 Menjelaskan 

pengaruh pusat 

pertumbuhan 

terhadap 

perkembangan 

ekonomi dan 

pengaruh social 

budaya masyarakat 

 

berstruktur 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

Bahan/alat : 

Peta Indonesia 

Atlas 

Model/gambar 

struktur ruang kota 
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3.3    Menganalisis 

wilayah/pewilay

ahan negara 

maju dan 

berkembang 

 

 

 Indikator negara 

maju dan 

berkembang 

 Ukuran keberhasilan 

pembangunan dari 

UNRISD (United 

Nations Research 

Institute For Social 

Development) 

Tahun 1997 

 

 

 

 

 Tahapan-tahapan 

perkembangan 

negara menurut 

W.W Rostow 

 Contoh-contoh 

negara maju dan 

berkembang 

 

 Contoh-contoh 

negara maju dan 

berkembang 

 

 

 Model 

pengembangan 

wilayah negara maju 

dan berkembang 

 

 

 

 Secara kelompok 

mengidentifikasi cirri atau 

indicator negara maju dan 

berkembang 

 Mengidentifikasi ukuran 

keberhasilan pembangunan 

menurut indicator UNRISD 

Tahun 1997 

 

 

 

 

 

 

 Secara kelompok atau diskusi 

tentang tahapan-tahapan 

perkembangan negara 

menurut W.W Rostow 

 

 Melalui diskusi di dalam 

kelompok, mengidentifikasi 

contoh-contoh negara 

berkembang 

 

 Secara kelompok 

menganalisis beberapa model 

pengembangan wilayah 

negara maju dengan gambar 

pola bentuk kota di negara 

maju. 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

cirri/indicator negara 

maju dan 

berkembang 

 Memberikan contoh 

indicator 

keberhasilan dengan 

tepat negara maju 

menurut  UNRISD 

(United Nations 

Research Institute 

For Social 

Development) 

Tahun 1997 

 Mengidentifikasi 

tentang tahapan-

tahapan 

perkembangan 

negara menurut 

W.W Rostow 

 

 Memberikan contoh 

negara-negara 

berkembang 

 

 

 Mengemukakan 

beberapa model 

pengembangan 

wilayah negara maju 

 Mengemukakan 

model 

pengembangan 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

Laporan 

 

 

 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Test tertulis 

 

Bentuk tagihan : 

Laporan 

Uraian 

berstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 40 

 

Sumber : 

Todaro, Michael 

(1978) 

Pembangunan 

Ekonomi di dunia 

Ketiga. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 

 

Bahan/alat : 

Peta 

Atlas 

 

 

 

Sumber : 

Todaro, Michael 

(1978) 

Pembangunan 

Ekonomi di dunia 

Ketiga. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 

 

Petter Haggett : 

Geography : a 

Modern Synthesisi 

 

Buku geografi yang 

relevan 

 

Bahan/alat : 

Peta 

Atlas 

Chart 
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 Pola pembangunan 

atau pengembangan 

wilayah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskusi kelompok tentang 

pola 

pembangunan/pengembangan 

wilayah Indonesia 

 Membuat laporan tulisan 

tentang pola pembangunan 

atau pengembangan wilayah 

Indonesia 

 

negara berkembang 

 

 Menyajikan pola 

pembangunan atau 

pengembangan 

wilayah Indonesia 

 

Jenis tagihan : 

Tugas individu 

Tugas kelompok 

Ulangan 

 

 

Bentuk tagihan : 

Uraian 

berstruktur 

Laporan 

 

(gambar0gambar 

model 

pengembangan 

wilayah) 
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Lampiran 7 

ANALISIS RELEVANSI OBJEK WISATA GUCI DENGAN MATERI PEMBELAJARAN GEOGRAFI SMA  

DI KABUPATEN TEGAL 

 

Nama Objek Kesempatan Belajar Materi Pembelajaran Keterangan Kriteria 
Kolam Pemandian 

Pancuran 13 

Pengukuran suhu air Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

vulkanisme 

Relevan  

Relevan  

Proses geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

vulkanisme 

Relevan  

Struktur geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

vulkanisme 

Relevan  

Lingkungan  Pemanfaatan dan 

Pelestarian Lingkungan 

Hidup > komponen 

ekosistem 

Relevan  

Curug Sungai Gung Siklus hidrologi Hidrologi > siklus 

hidrologi 
Relevan  

Relevan  

Pola aliran sungai Hidrologi > perairan darat 

> sungai > pola aliran 

sungai 

Relevan  

Pengukuran suhu air Hidrologi > perairan darat 

> sungai > jenis sungai 
Relevan  

Proses geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 
Relevan  
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bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis 

Struktur geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis 

Relevan  

Batuan Litosfer > batuan 

pembentuk muka bumi > 

jenis, ciri, dan proses 

pembentukan batuan 

Relevan  

Lingkungan Pemanfaatan dan 

Pelestarian Lingkungan 

Hidup > komponen 

ekosistem 

Relevan  

SDA SDA > jenis-jenis SDA Relevan  

Bukit Perkasa Struktur geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis dan 

vulkanisme 

Relevan  

Relevan  

Proses geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis dan 

vulkanisme 

Relevan  

Batuan Litosfer > batuan 

pembentuk muka bumi > 

jenis, ciri, dan proses 

pembentukan batuan 

Relevan  

Tanah  Pedosfer > jenis dan ciri Relevan  
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tanah 

Kemiringan lereng - Tidak Relevan 

Pengukuran ketinggian 

tempat 

Litosfer > bentuk lahan 

berdasarkan ketinggian > 

gunung 

Relevan  

Curug Pancuran 5 Siklus hidrologi Hidrologi > siklus 

hidrologi 
Relevan  

Relevan  

Pola lairan sungai Hidrologi > perairan darat 

> sungai > pola aliran 

sungai 

Relevan  

Struktur geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis 

Relevan  

Wana Wisata Keanekaragaman hayati Biosfer > faktor yang 

mempengaruhi dan 

persebaran flora fauna 

Relevan  

Relevan  

Tanah  Pedosfer > jenis dan ciri 

tanah 
Relevan  

Pengukuran suhu udara Atmosfer > cuaca dan 

iklim > unsur-unsur cuaca 

dan ilkim 

Relevan  

Pengukuran kelembaban 

udara 

Atmosfer > cuaca dan 

iklim > unsur-unsur cuaca 

dan ilkim 

Relevan  

Pengukuran ketinggian 

tempat 

Atmosfer > Pembagian 

iklim > pembagian iklim 

menurut Junghuhn  

Atmosfer > persebaran 

vegetasi 

Relevan  
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Lingkungan Pemanfaatan dan 

Pelestarian Lingkungan 

Hidup > komponen 

ekosistem 

Relevan  

SDA SDA > jenis-jenis SDA Relevan  

Curug Jedor Siklus hidrologi Hidrologi > siklus 

hidrologi 
Relevan  

Relevan  

Pola aliran sungai Hidrologi > perairan darat 

> sungai > pola aliran 

sungai 

Relevan  

Poses geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis 

Relevan  

Struktur geologi Litosfer > tenaga 

pengubah bentuk muka 

bumi > tenaga endogen > 

tenaga tektonis 

Relevan  

Batuan Litosfer > batuan 

pembentuk muka bumi > 

jenis, ciri, dan proses 

terjadinya bantuan 

Relevan  

Tanah Pedosfer > jenis dan ciri 

tanah, profil tanah 
Relevan  

Lingkungan Pemanfaatan dan 

Pelestarian Lingkungan 

Hidup > komponen 

ekosistem 

Relevan  

SDA SDA > jenis-jenis SDA Relevan  
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

Loket Utama Objek Wisata Guci 

 

Bukit Perkasa 
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Curug Sungai Gung 

 

Kolam Pemandian Pancuran 13 
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Wana Wisata 

 

Curug Jedor 
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MGMP Geografi Kabupaten Tegal 

 

 

Pengisian Tes Penelitian Oleh Responden 
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Lampiran 9 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 10 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 
 


